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Wassenaar - Op donderdag 15 december ontving de heer C. (Kees) van der Hoeven 
een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan Hoekema. Hij 
wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats 
om 18.30 uur tijdens de jaarlijkse verkiezing van de “Architect van het jaar”. Plaats 
van uitreiking is het Mosa Architectural Centre, Pedro Medinalaan 1, IJburg, 
Amsterdam. De heer Van der Hoeven krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote 
verdiensten voor de architectuur in Nederland en zijn inzet voor de jonge architect. 
 
De heer Van der Hoeven volgde zijn studie aan de TU Delft en studeerde in 1979 cum 
laude af in bouwkunde en architectuur. Aansluitend werkte hij tien jaar bij de Rijks-
gebouwendienst. In 1990 startte hij zijn eigen architectenbureau, Kavander BNA. 
Daarnaast verrichtte hij een groot aantal nevenactiviteiten op zijn vakgebied.  
Hij was onder andere lid van het College van Toezicht van de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA), landelijk voorzitter, lid ledenraad en plaatsvervangend deken van 
de BNA in de kring Haaglanden. Eveneens zat hij van 1996-2011 in de 
Examencommissie van het Architectenregister en vanaf 2012 in de Bezwaren 
adviescommissie van het Architectenregister. 
 
In 1994 stelde de heer Van der Hoeven de “Jonge Architecten (JA) Prijs” in. Een van 
de doelen van de prijs is het genereren van naamsbekendheid voor de jonge 
architecten. In 2008 kwam daar de “Architect van het Jaar Prijs” bij. Doel van deze 
prijs is met name de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse 
architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en 
publiek. Deze prijs is uitgegroeid tot een van de serieuze architectuurprijzen van 
Nederland en werd op 15 december voor de tiende keer uitgereikt. 
 
De heer Van der Hoeven heeft een groot aantal artikelen op zijn naam staan en hij 
was vier jaar (2008-2012) redacteur van het “Jaarboek Architectuur in Nederland”. 
 
De laatste jaren wijdt hij zich in het bijzonder aan de ethiek van het vak en gaat hij in 
de pers en via zijn website ArchitectenWerk.nl publiekelijk het debat aan over de 
maatschappelijke betekenis en de verantwoordelijkheid van de architect. Hij is 
hiermee een baken in de vakwereld geworden en draagt op deze wijze bij aan een 
beter architectuurklimaat. 
 


