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De lijst van meest proDuctieve neDerlanDse architecten voor 2011, 
telt nieuwkomers, ouDe bekenDen en Doorstarters 

Top-25 Architecten

door Kees van der Hoeven

1
Amsterdam, Zagreb (Hr), Shanghai (CN)   64.800 m²
www.cie.nl  

de architekten Cie.(22)

Groot architectenbureau met 50 medewer-
kers en vier partners, onder wie de reeds 
genoemde rijksbouwmeester Frits van Don-
gen, samen met pi de bruijn en de oorspron-
kelijk uit kroatië afkomstige branimir medic 

WinKelCentrum de promesse, lelystad

De nieuwe top-25 van gerealiseerde kantoren en winkels van de 
hand van de meest productieve architecten in Nederland laat 
ongeveer evenveel vierkante meters zien als vorig jaar. De 

meeste projecten zijn dan ook al jaren geleden geïnitieerd, zodat de 
economische crisis nog maar deels zichtbaar is. Het totaaloppervlak laat 
wel een verschuiving zien naar de retailprojecten en dat ten koste van 
het kantooroppervlak; veel geplande kantoorgebouwen staan immers on 
hold. Twee bureaus uit de top-25 2010 gingen failliet (KOW en AMA 
Groep); beide konden al snel een doorstart maken en KOW staat ook nu 
weer in de lijst. De top-10 toont zoals gebruikelijk opnieuw vooral de be-
kende en grote bureaus uit de Randstad, met daarbij slechts een enkele 
nieuwkomer, zoals Wim de Bruijn en GroupA. Aan kop het in Amster-

dam gevestigde de Architekten Cie., het bureau dat dit jaar voor de derde 
keer een Rijksbouwmeester mocht leveren. Na Frans van Gool en Jan-
Dirk Peereboom Voller werd nu architect Frits van Dongen gevraagd om 
deze belangrijke adviesfunctie bij het Rijk te vervullen. Hij zette direct de 
toon door te melden dat er wat hem betreft vooral moet worden gewerkt 
met de bestaande voorraad onroerend goed, in plaats van verdere sloop 
gevolgd door nieuwbouw.
Tenslotte is het opvallend dat in de lijst architectenbureaus binnenko-
men die hun sporen vooral op interieurgebied hebben verdiend, zoals 
Merxk + Girod en Sander Architecten. Die hebben ruime ervaring met 
de meer flexibele kantoorconcepten en werkten dan ook beide aan reno-
vaties van bestaande Rijksgebouwen.

en pero puljiz. vele bekende gerealiseerde pro-
jecten sieren de rijke historie van de cie zoals 
onder meer de gebouwen voor de tweede ka-
mer in Den haag, de koopgoot in rotterdam 
en de pathé cinema of de heineken music 

hall in amsterdam. vorig jaar ook al in deze 
lijst opgenomen, dit jaar op de eerste plaats 
met twee kleinere winkelcentra in amster-
dam noord en hoofddorp en twee grotere in 
nieuwegein en lelystad.
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5
Amsterdam  35.250 m²
www.damenpartners.nl  

dam en partners architecten 6
Amsterdam  33.000 m²
www.sander.nl  

sander architecten 7
Amsterdam  31.000 m²
www.merkx-girod.nl  

merkx + Girod architecten (2) (-)

2

rotterdam  56.000 m²
www.kraaijvangerurbis.nl  

Kraaijvanger urbis  
architecten

3
Amsterdam  51.200 m²
www.unstudio.com 
 

un studio 4

Amsterdam  40.550 m²
www.soetersvaneldonk.nl  

soeters van eldonk  
architecten

(9) (-) (7)

(-)

het was architect rob ligtvoet van architec-
tenbureau kraaijvanger die in eigen land het 
eerste commerciële kantoor met tussenlig-
gend atrium introduceerde: het hoofdkan-
toor voor esso benelux in breda (1987). 
vijfentwintig jaar later en vele grote gebou-
wen verder neemt hij afscheid met zijn opus 
magnum, het nieuwe bestuurscentrum van 
de rabobank in utrecht. een uiterst eigen-
zinnig en duurzaam concept en een zeer 
bijzondere uitstraling naar de stad.

in 2009 gingen ze met ruim meer dan 
100.000 m² aan kop, vorig jaar stonden ze 
nog op de tweede plaats en dit jaar dan we-
derom in de top-10. Dam en partners gaat 
gestaag door, geleid door Diedrik Dam en 
zijn nog immer werkzame (inmiddels bijna 
tachtigjarige) vader cees. ontwikkelaar 
ovG behoort tot hun vaste opdrachtgevers. 
Dit seizoen werd het door Dam ontworpen 
en door ovG ontwikkelde nieuwe hoofdkan-
toor van eneco in rotterdam opgeleverd.

hoewel veruit het meeste gebouwde werk 
van un studio, het bureau van ben van 
berkel en caroline bos, vooral in verre bui-
tenlanden tot stand komt, is er dit jaar toch 
weer een enorm project in het thuisland 
opgeleverd. het betreft de vervanging van 
verouderde rijkskantoren voor onderwijs en 
belastingdienst in Groningen. op die plek is 
nu een bijzonder hoogbouwproject gereali-
seerd, met verspringende en gebogen gevels 
en toch een zeer efficiënt kantoorgebruik.

het nog relatief jonge architectenbureau van 
ellen sander maakte naam met herinrichtin-
gen van voornamelijk kantoren. rijksbouw-
meester mels crouwel selecteerde haar voor 
de renovatie van het ministerie van Defen-
sie: ‘uit de visie [...] spreekt een zeldzame 
combinatie van inlevingsvermogen in de 
opgave, de gebruiker, de opdrachtgever en 
het bestaande gebouw, gekoppeld aan een 
eigen ondogmatisch handschrift.’ Dus, die 
europese aanbesteding was binnen...

architecten sjoerd soeters en jos van 
eldonk worden veel gevraagd, vooral voor 
plannen voor stadscentra. hun ontwerpen 
blijken vaak ook commercieel succesvol en 
er wordt dan ook veel verwacht van hun cen-
trumplan inverdan in Zaandam. vorig jaar 
kwam het stadhuis daar in deze lijst, dit jaar 
werd het nieuwe provinciehuis in leeuwar-
den opgeleverd. alsof het nooit is wegge-
weest, is het nieuwbouwdeel midden in een 
prachtig gerenoveerd stadsblok verwerkt.

het gerenommeerde architectenbureau van 
eveline merkx en patrice Girod werd vooral 
bekend met een aantal belangrijke interieur-
projecten, zoals de renovatie van het am-
sterdamse concertgebouw en de herinrich-
ting van de vergaderruimte van het kabinet, 
de treveszaal in Den haag. De afgelopen 
jaren werkten ze intensief aan de renovatie 
en uitbreiding van de kantoren en vergader-
ruimtes van de raad van state in Den haag. 
het complex werd recent officieel geopend.

rabobanK, utreCHt

eneCo, rotterdam FoTo: reyNAerS AlumiNium 

belastinGdienst/ib Groep, GroninGen

ministerie van defensie, den HaaG

provinCieHuis, leeuWarden

raad van state, den HaaG
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9
Arnhem, Heerlen, Amsterdam   25.600 m²
www.ags.nl  

aGs architekten en planners 10
rotterdam  25.500 m²
www.groupa.nl  

Group a8

rotterdam  25.700 m²
www.wimdebruijn.nl  

bureau voor stedenbouw en 
architectuur Wim de bruijn 

(-) (-) (-)

het sinds 1991 bestaande bureau wordt ge-
leid door wim de bruijn en mark mes. een 
enkele zinsnede van deze nieuwe speler in 
de lijst: ‘De ontwerpopgave die wordt ge-
steld betreft het onttrekken van de individu-
ele expressie aan de collectieve massa. [...] 
veelvormigheid wordt als ontwerpmiddel 
toegepast binnen een warmbloedig, sculp-
turaal modernisme. en soms doen we het 
volledig anders.’ Dat is te zien aan hun pro-
ject voor Go-stores in roosendaal.

11
Amsterdam  25.000 m²
www.butzelaarvanson.nl  

butzelaar van son architecten (-)

in rotterdam verrees dit jaar aan de vierha-
venstraat een langgerekt en aaneengesloten 
complex met grote winkels onder de naam 
parkboulevard. het ontwerp is van het sinds 
1998 bestaande, relatief onbekende en nu 
nog kleine amsterdamse architectenbureau 
van wouter butzelaar en max van son.

12
den Haag  21.950 m²
www.kow.nl  

14
Amsterdam  20.000 m²
www.nlarchitects.nl   

KoW architecten

nl architects 

(20)

(-)

na het faillissement van kow nam groot-
aandeelhouder hans kuiper het heft zelf 
weer in handen. hij ontsloeg de zittende 
directie en maakte een snelle doorstart. Dit-
maal samen met projectontwikkelaar ton 
weghorst, om klanten in en bij complete 
trajecten te assisteren. in de lijst via gereali-

relatief jong architectenbureau met opval-
lende en vernieuwende concepten als de 
geprezen basketbar en de nieuwe, won-
derschone turnhal, beide in utrecht. het 
project winkelcentrum De kameleon in 
amsterdam en het kantoor voor siemens in 
hengelo maakten hun debuut hier mogelijk.

13
münster (de)   21.000 m²
www.bolles-wilson.com  

15

Amsterdam   17.000 m²²
www.meyer-vanschooten.nl   

16
rotterdam   16.500 m²
www.kolpa-architekten.nl   

bolles + Wilson

meyer en van schooten 
architecten

Kolpa architekten

(-)

(-) (-)

architectenbureau uit Duitsland, geleid 
door het echtpaar peter wilson en prof. julia 
bolles. Ze waren al succesvol met het gelau-
werde luxortheater in rotterdam, maar ook 
in haarlem realiseerden ze recent een nieuw 
stadsblok met daarin de pathé-bioscoop en 
het stadskantoor van haarlem.

een van de meest succesvolle bureaus 
van deze tijd. we kennen ze van het inG-
kantoor aan de a10 maar ook van DFbmo-
projecten, zoals de renovatie van het minis-
terie van Financiën. Dit jaar twee kantoren 
(kpmG en nl hartstichting) in Ypenburg.

middelgroot rotterdams architectenbureau 
dat wel al ruim vijftig jaar bestaat komt dit 
jaar voor het eerst binnen en zelfs in de top-
20. het grote renovatie- en (interessante) 
uitbreidingsplan voor het ruim veertig jaar 
oude winkelcentrum bloemendaal in Gou-
da leverde hen deze eerste notering op.

aGs architecten stond meerdere malen in 
deze lijst, in 2007 gingen ze zelfs aan kop 
met bijna 100.000 m² gerealiseerd vast-
goed. het bureau bestaat al ruim 60 jaar 
en nam enkele bureaus over. Ze maken veel 
onderwijsgebouwen, kantoren en ze specia-
liseerden zich mede in winkelcentra. opge-
leverd dit jaar werden: centrumplan stramp-
roy, winkelcentra in rotterdam en asten en 
de laatste fase van de herontwikkeling mid-
denwaard in heerhugowaard.

jongere architectenbureaus maken als al-
les goed gaat uiteindelijk de sprong naar 
het grote werk. Zo ook Group a (opgericht 
en geleid door maarten van bremen, Fol-
kert van hagen en adam visser) dat na het 
prachtige hoofdkantoor voor chemiegigant 
sabic in sittard nu ook het kantoor bij de raf-
finaderij van bp mocht bouwen. het ligt er 
wondermooi met de ‘rug’ letterlijk ingebed 
in het omliggende landschap, zo vlak naast 
de rotterdamse petrochemische havens.

Go-stores, roosendaal WinKelCentrum middenWaard, alKmaar Kantoor bp, rotterdam
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17
Amsterdam  16.400 m²
www.rijnboutt.nl   

20
Amsterdam, rotterdam   13.000 m²
www.clausenkaan.com  

23
eindhoven  9.050 m²
www.vanakenarchitecten.nl   

rijnboutt

Claus en Kaan architecten

van aken architecten

(16)

(-)

(23)

rijnboutt, het architectenbureau dat koos 
voor naamgeving via directieleden vader 
en zoon rijnboutt, aangevuld met archi-
tect bart van der vossen en richard koek, 
die zich concentreert op stad en land-
schap. De winkels en kantoren in het cen-
trumplan van ijsselmonde brachten hen 
ditmaal ongeveer even ver in de lijst.

Ze werden beroemd met hun strakke en 
bijna minimalistische vormgeving, maar 
de ingenieus opgezette projecten van 
Felix claus (a’dam) en kees kaan (r’dam) 
bieden altijd meer dan alleen dat heldere 
beeld. Dit jaar via kantoorprojecten voor 
het rijk en ontwikkelaar ipmmc nog juist 
in de top-20.

nu een van de grotere bureaus van ons 
land, maar ooit gestart en verder uitge-
bouwd vanuit de regio eindhoven. nog 
juist opgenomen in deze lijst omdat ze 
- naast vele utiliteits- en zorgprojecten - 
ook retailprojecten realiseerden zoals een 
woonwinkel in eindhoven en een rabo-
bank in apeldoorn.

18

Hengelo, Amsterdam    16.000 m²
www.lksvdd.nl   

21
Amsterdam, Berlijn (d)    10.650 m²
www.rappenrapp.nl   

24

dodewaard   9.000 m²
www.bureauhuibers.nl   

19
Amsterdam  21.000 m²
www.zzdp.nl   

22
Groningen   9.900 m²
www.pdbdesign.nl   

25

delft     8.000 m²
www.jeannedekkers.nl   

leijh Kappelhoff seckel van 
den dobbelsteen architecten

rapp + rapp

Huibers bouwkundig  
ontwerp en advies

ZZdp architecten

pdb design

Jeanne dekkers  
architectuur 

(-)

(-)

(-)

(1)

(-)

(-)

Groot architectenbureau, vroeger vooral 
werkzaam in het oosten van nederland. met 
drie ontwerpende directieleden in de lange 
bureaunaam laat het bureau nu in het hele 
land zijn gebouwde projecten zien. hier 
opgenomen dankzij de oplevering van het 
hoofdkantoor van de rabobank in alkmaar.

De van oorsprong Duitse architecten 
christian en birgit rapp zijn inmiddels een 
vaste waarde in het nederlandse architec-
tenlandschap. met prestigieuze woon- en 
werkprojecten die meestal zijn gebaseerd 
op een klassieke eenvoud. in deze lijst 
via de kantoren en winkels van toren ‘de 
kroon’ in het haagse centrum.

steeds vaker worden andere disciplines 
naast of in plaats van architecten ingezet 
in de (her)ontwikkeling van bestaande 
winkelcentra. Zo werkt ontwikkelaar top 
vastgoed met dit bouwkundige adviesbu-
reau aan uitbreiding en herontwikkeling 
van centra in emmen en Zoetermeer.

Dit bekende architectenbureau, actueel 
geleid door joris Deur, stond vorig jaar 
nog fier bovenaan in deze ranglijst. je le-
vert niet ieder jaar zoveel vierkante me-
ters op, maar ze staan er dit seizoen toch 
weer in. want in almere werd recent het 
tweede gedeelte van hun grote landdrost-
kantoorproject opgeleverd.

wederom een bureau dat niet als archi-
tectenbureau in de bouw terechtkwam. 
in hun bedrijf in Groningen werken naast 
bouwkundig ontwerpers en technici ook 
3d-vormgevers en grafisch ontwerpers aan 
uiteenlopende communicatiemiddelen. 
hier opgenomen vanwege hun bemoeie-
nis met een Gronings winkelcentrum.

architecte jeanne Dekkers studeerde aan de 
tu eindhoven en werkte na haar studie tien 
jaar als architect bij eGm, een van de grotere 
bureaus in ons land. in 1998 begon ze haar 
eigen bureau, waarmee ze ontwerpen en 
gebouwen realiseert die, zoals ze zelf zegt, 
poëzie en ingenieursschap combineren. 

bij de samenstelling van deze top-25 is gebruik gemaakt van de projectlijsten die zijn opgenomen in de editie 2011 van het jaarboek nieuw 
Commercieel vastgoed in nederland in feiten en cijfers, gezamenlijk uitgegeven door de neprom en propertynl. door nader onderzoek via 
internet en/of door rechtstreekse informatie van de opdrachtgevers is aan deze projecten de naam van het ontwerpende architectenbureau 
toegevoegd. in de uiteindelijke lijst is het bruto vloeroppervlak van de in 2011 opgeleverde kantoor- en winkelprojecten per architect, c.q. 
ontwerper getotaliseerd.

verantWoordinG


