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Tekst  Kees van der Hoeven  |  Beeld  Pieter Kers, Jeroen Musch, Rien van Rijthoven

Zijn architectenbureau maakte naam met duurzame en energiebewuste  projecten. 
Vaak met  innovatieve oplossingen en nieuwe technieken of producten. Na veel 

woningen en kantoren kan hij zijn onderzoekende ontwerpmethode in een 
breder werkveld inzetten. Maar altijd weer met het welzijn van de gebruikers als 

 vertrekpunt. Over comfort met architect Paul de Ruiter.

Architectenbureau Paul de Ruiter

Telkens een 
slimme stap 

verder
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Lang geleden ontving ik zomaar een boek cadeau van iemand die ik 

persoonlĳk niet kende. De gulle gever bleek architect Paul de Ruiter 

te zĳn en het boek was zĳn dank voor een opdracht die mede door 

mĳ tot stand zou zĳn gekomen. In die tĳd hield ik precies bĳ hoeveel 

pagina’s er in de vakpers aan de vaderlandse architectenbureaus 

werden gewĳd en die lĳst publiceerde ik jaarlĳks op internet. Een 

potentiële opdrachtgever vroeg aan een relatie of hĳ van De Ruiter 

had gehoord, de jonge architect die hĳ net had leren kennen. ‘Jazeker, 

die staat zelfs in de ArchitectenWerk-Top40’, was het antwoord dat 

hem direct over de streep trok. Als dank voor het interessante boek 

nodigde ik Paul uit om bĳ een lunch nader kennis te maken. Ik kon 

hem toen duidelĳk maken dat hĳ die opdracht natuurlĳk aan zichzelf 

te danken had, het was immers zĳn eigen verdienste dat het werk in 

de vakbladen terecht kwam. 

Bedrĳfshal wordt architectenbureau
Vĳftien jaar later bezoek ik hem weer, nu in zĳn nieuwe kantoor aan 

de rand van Amsterdam. Het architectenbureau is gevestigd in de 

getransformeerde hal van een voormalig staalconstructiebedrĳf: ‘We 

hebben het gemetselde voorgebouw gesloopt, zodat we de achterlig-

gende hal een uitnodigende glazen voorgevel konden geven. Verder 

legden we in de hoge ruimte een lichte verdiepingsvloer rond een 

atrium, dat extra daglicht van boven binnenbrengt.’

Hergebruik van een bestaand pand is al een duurzame keuze, ook het 

klimaat is in dit vernieuwde gebouw optimaal geregeld. Warmte- en 

koudeopslag diep in de grond besparen energie, het overvloedig bin-

nenstromende daglicht via buitengevels en atrium maken kunstlicht 

meestal overbodig en de ventilatie is eveneens via dat atrium gebalan-

ceerd uitgevoerd. Dit eigen kantoor is het tastbare bewĳs van Paul de 

Ruiters jarenlange ambitie om eigentĳdse en duurzame projecten te 

realiseren waarin vooral het welzĳn van de gebruiker centraal staat. 

Dat lĳkt gemakkelĳk gezegd, maar al sinds zĳn studie aan de TU Delft 

(met lof, 1990) doet De Ruiter ontwerpend onderzoek naar gebouwen 

die straks zelfs energie kunnen produceren.

Eerste innovatieve kantoorgebouwen
Terugkĳkend is in zĳn gerealiseerde oeuvre een gestage ontwikkeling 

te herkennen. Hĳ zet telkens een bescheiden, maar innovatieve stap 

vooruit in zĳn opvolgende projecten. Na het winnen van een prĳsvraag 

voor het Nĳmeegse Science Park kon hĳ de eerste ideeën voor energie-

vriendelĳke gevels uit zĳn onderzoek ‘The Chameleon Skin’ in praktĳk 

brengen. ‘In het gebouw Mercator 1.0 uit 1998, een verzamelgebouw 

voor kantoren en laboratoria van startende sciencebedrĳven, hebben 

we een volledig glazen gevel gemaakt, waarachter een oprolbaar bin-

nenzonweringsdoek is gemonteerd.’ Via de spouw daartussen kan het 

klimaat actief worden beïnvloed door overtollige warmte af te zuigen 

en elders opnieuw te gebruiken. ‘We hebben het gebouw in gebruik 

jarenlang gemonitord en zo bleek dat deze klimaatgevel naast een 

prettige lichtinval ook altĳd een aangenaam, rustig en gezond werk-

klimaat biedt.’

Het opvolgende kantoorgebouw Mercator 2.0 in Nĳmegen is weer iets 

slimmer georganiseerd. Het betreft hier een bedrĳfsverzamelgebouw 

met tien verdiepingen voor kennisintensieve ict-bedrĳven, waarvoor 

De Ruiter een nieuwe kantoortypologie bedacht. ‘Hier hebben we alle 

gebouwvoorzieningen in een smalle zone aan de bĳna gesloten zuid-

gevel gebundeld, zodat voor het overgrote deel van de verdiepingen 

een vrĳ indeelbare verblĳfsruimte overbleef.’ Met een volbeglaasde 

noordgevel en in de oost- en westgevel aluminium plankprofielen – 

die tevens bĳdragen aan de koeling – en raamstroken met vaste lamel-

len als buitenzonwering. 

Een volgende stap in die ontwikkeling zie je in het grote kantoorge-

bouw dat De Ruiter in 2004 voor Rĳkswaterstaat in Middelburg maak-

te. Nu met volledige betonkernactivering gekoppeld aan warmte- en 

koudeopslag in de bodem, toen zeer innovatieve technieken die door 

de Rĳksgebouwendienst voor het eerst werden toegepast. Verder een 

gevelopbouw met lamellen, die hier elk een nauwkeurige eigen vorm 

hebben gekregen. Per etage beschermen ze twee raamstroken, een 

uitzichtsraam op ooghoogte en een hoger gelegen extra daglichtraam.

Vernieuwend wonen
Naast die eerste serie utilitaire projecten heeft De Ruiter sinds de start 

van zĳn eigen bureau in 1994 een flink aantal vrĳstaande woningen 

gerealiseerd. ‘Omdat er niemand op mĳ als architect zat te wachten, 

ben ik ze in die begintĳd maar zelf gaan ontwikkelen’, vertelt hĳ vro-

lĳk, ‘dan zat ik tenminste direct aan de knoppen. En als mĳn ontwerp 
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Seniorenvilla Deys.

‘We hebben het gebouw in gebruik jarenlang gemonitord en zo bleek dat 
deze klimaatgevel naast een prettige lichtinval ook altijd een aangenaam, rustig 
en gezond werkklimaat biedt’

Kantoorpand Architectenbureau Paul de Ruiter.
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onverhoopt niet zou bevallen, had ik in ieder geval de vrĳheid om de 

grond aan iemand anders te verkopen.’ 

Die opvolgende serie villa’s laat een vergelĳkbaar innovatieve ontwik-

keling zien. Altĳd met een heldere hoofdopzet, een uitgebalanceerde 

energiehuishouding, intelligente gevels en vaak voorzien van een 

nieuwe vinding, zoals de opvouwbare gevelschermen bĳ de Villa Deys. 

Hoewel het intensieve werk aan privéwoningen eigenlĳk minder goed 

past in de actuele bureauportefeuille, neemt hĳ toch nog af en toe een 

villa-opdracht aan. En wie kent niet het verbluffende resultaat van zĳn 

meest recent gebouwde plan, de Villa Kogelhof in Zeeland?

‘Ja, dat was dan ook een fantastische opdrachtgever. In dat autarkische 

huis zit alles wat we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, tot en 

met die eerste klimaatgevel uit Mercator 1.0.’

Als ik te berde breng dat de villa wel erg spaarzaam is gemeubileerd, 

vertelt Paul over zĳn eigen woning aan het Vondelpark: ‘Ik ben bĳna 

klaar met verbouwen van de etages en het liefst zou ik die ook leeg 

houden… Je moet er toch niet aan denken dat daar ergens nog een 

bankstel komt te staan. Ik kan persoonlĳk heel gelukkig zĳn met iets 

wat er nog niet is.’

Comfort als balans
Na mĳn vraag naar zĳn visie op comfort filosofeert De Ruiter even 

door: ‘Juist als iets nog niet af is, heeft het voor mĳ meer potentie. Ik 

geniet bĳvoorbeeld van gebouwen van anderen die nog in de steigers 

staan en stel me dan voor hoe mooi het straks zou kunnen zĳn.’ Dat 

imaginaire beeld biedt hem als architect een soort ‘mentaal’ comfort. 

‘Helaas valt het eindresultaat in werkelĳkheid meestal tegen en had-

den ze die steigers beter kunnen laten staan.’ Hĳ ziet comfort dan ook 

beslist niet als luxe, maar als een uitgebalanceerd samenspel van vele 

aspecten: ‘En dan gaat het om de ruimtelĳke ervaring, dat het licht 

mooi binnenkomt, goede materialen, frisse lucht, een gezond klimaat, 

de verbinding met buiten, het welzĳn van de gebruiker.’ Comfort als 

balans, dat is mooi gezegd. De Ruiter: ‘Of nog preciezer, comfort als de 

ziel van een gebouw.’

Voordat we zĳn actuele werkpakket bespreken, ronden we eerst de 

korte terugblik af. Het lĳkt wel of de crisis aan het architectenbureau 

voorbĳ is gegaan. ‘Bĳ ons zat de dip eigenlĳk net vóór het inzakken van 

de markt. We hebben het toen even in het buitenland geprobeerd, in 

China en ook in Roemenië, maar dat bleek geen succes te zĳn.’ Tĳdens 

de crisis stortten met name de commerciële vastgoedpartĳen zich vol 

op duurzaamheid en energieneutrale projecten en juist daarin had het 

bureau inmiddels een naam opgebouwd. De Ruiter: ‘Ineens werden we 

overspoeld door aanvragen van beleggers als Triodos Bank, maar ook 

van projectontwikkelaars als OVG en zo konden we een nieuwe serie 

utilitaire gebouwen maken.’ Denk aan het TNT-kantoor in Hoofddorp, 

het ‘Transport’-gebouw op Schiphol, UPC in Leeuwarden en Sigmax in 

Enschede, alle voorzien van de hoogste LEED- of BREEAM-certificaties.

Parkeren, onderwĳs en logistiek
Gelukkig is de opdrachtenportefeuille een stuk diverser geworden, 

terwĳl er door hun onderzoekende aanpak ook weer nieuwe speciali-

saties ontstaan. Een eerste parkeergarage in Rotterdam werd opnieuw 

het begin van een serie. ‘Supervisor Uytenhaak droeg ons voor en we 

hebben daar toen ingezet op een garage voor mensen in plaats van 

alleen voor auto’s. Met dat uitgangspunt kwam een gebouw tot stand 

dat door middel van een centrale vide en via geperforeerde aluminium 

gevels veel daglicht binnenbrengt, zowel op de vier ondergrondse als 

op de bovengrondse verdiepingen. Ook de auto kreeg hier meer ruimte 

dan elders en heeft zowel een langzaam als een snel in- en uitrĳcircuit 

tot zĳn beschikking.’ Na dit prĳswinnende plan volgde in Rotterdam 

een volautomatische garage in Bergpolder en natuurlĳk die hele grote 

onder het Museumpark, maar ook een slimme demontabele garage in 

Leiden.

De Ruiter over die toenemende variatie: ‘Het is bĳzonder dat we nu ook 

onderwĳsgebouwen mogen maken. Na een eerste school onder een 

wooncomplex in Amsterdam realiseren we nu een brede school in Oegst-

geest, een groot onderwĳsgebouw voor de Erasmusuniversiteit en hebben 

we net de selectie voor het Vierde Gymnasium in Amsterdam gewonnen.’ 

Met mooie ontmoetingsruimtes in de vorm van een ruime vide of zoals 

in Oegstgeest met een cirkelvormig groen schoolplein als hart. ‘Bĳ het 

gymnasium zĳn we trouwens mede uitgekozen door een groep leerlingen 

en die ontwerpen straks gewoon met ons mee’, meldt hĳ trots.

Die nieuwe uitdagingen spreken hem aan: ‘We maakten net een dis-

tributiecentrum in de foodsector, de grootste vrieskist van Europa. Die 

mensen hadden het dus de hele dag koud… En het ze dan met slimme 

logistieke oplossingen juist extra naar de zin maken, dat trekt me.’ 

Nog even genereus dus als vĳftien jaar geleden, alleen zie je zĳn naam 

nu op andere lĳstjes. In 2014 (als enige architect in de toptien) direct op 

drie in de ‘Duurzame 50 Vastgoed NL’. 

‘Tijdens de crisis stortten met name de commerciële vastgoedpartijen zich 
vol op duurzaamheid en energieneutrale projecten en juist daarin had het bureau 
inmiddels een naam opgebouwd’

Veranda Parkeergarage.

Demontabele parkeergarage Morspoort.
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