Biografie Kees Rijnboutt
Op 1 december 2016 trad Kees Rijnboutt terug uit Rijnboutt bv. Hiermee kwam een einde aan
een getrapt proces, dat met de oprichting van Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt in 2005 een
nieuw begin inluidde van de periode na de architectengroep. In 2009, parallel aan de fusie met
CH & Partners en de naamsverandering in Rijnboutt, werd het eigendomsdeel van de persoon
Rijnboutt overgedragen aan de partners, wat ook voor het merendeel van de projecten gold
waar Rijnboutt aan was verbonden.
Op 26 november 2015 vond de boekpresentatie plaats van ‘Kees Rijnboutt – architect / ‘What
shall we do with all this useless beauty?’, een monografie met werken uit het architectonische
oeuvre, uitgegeven door THOTH, Bussum (ISBN 978-90-6868-693-7).
Wie het oeuvre van Kees Rijnboutt in ogenschouw neemt, ziet onwillekeurig een parallel met
de geschiedenis van de Nederlandse bouwproductie in de laatste vijftig jaar en de
veranderende rol van de architect. Begonnen in de laat-modernistische Bijlmermeer
halverwege de jaren zestig, markeert het oeuvre de ommezwaai naar de op de menselijke
schaal toegesneden uitbreidingsgebieden als Almere en Purmerend en de stadsvernieuwing in
de grote steden halverwege en eind jaren zeventig, het hergebruik van overleefde (industriële)
artefacten in het stedelijk weefsel halverwege de jaren tachtig en last but not least, de intrede
van de markt, halverwege de jaren negentig. In al die perioden neemt Rijnboutt significante
posities in, niet alleen als architect, maar ook vanuit zijn hoedanigheid van de hem toegekende
functies als Rijksbouwmeester, stadsstedenbouwer (Den Haag) of supervisor.
Vanaf 1 december 2016 werkt Kees Rijnboutt in de luwte van het bureau en blijft hij bij een
beperkt aantal projecten betrokken.
1956 – 1964
Kees Rijnboutt begon in 1956 aan een studie Bouwkunde aan de Technische Hogeschool in
Delft, waar hij assistent werd van prof. J.H. van den Broek. Met prof. C. van Eesteren wist Van
den Broek Rijnboutt te inspireren tot de volkshuisvester die hij zou gaan worden. In 1964
studeerde hij met lof af als architect bij prof. C. van Eesteren en prof. H. Brouwer. Doordrongen
van het maatschappelijke belang van de door hem ingeslagen weg, maakte Rijnboutt een
structuralistisch ontwerp voor het instituut ‘Kerk en Wereld’ dat behalve onderwijsfaciliteiten
een kapel, restaurant en huisvesting voor studenten bevatte.
1964 – 1975
Het was de Rotterdammer Van den Broek die Rijnboutt wees op het ‘Mekka van de
volkshuisvesting’, de Woningdienst (later gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting) in
Amsterdam. Bij de Dienst Volkshuisvesting werkte hij aan stadsuitbreidingsplannen
waaronder het ensemble van drie flatgebouwen voor de Banne Buiksloot (een voorstudie voor
de Bijlmer), een complex van bejaardenwoningen in Osdorp en ten slotte ook het eerste deel
(deel H) van de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost, acht oost-west gesitueerde blokken in
strokenbouw (1964-1968). Bij de Dienst Volkshuisvesting maakte Rijnboutt de ommekeer mee
die kwam met de buurtgerichte stadsvernieuwing vanaf 1968. Het was de tijd van de
medezeggenschap over de eigen woonomgeving, het resultaat van bewonersprotest tegen
gemeentelijke saneringsplannen voor de negentiende eeuwse stadsgebieden. Na een
intensieve pilot in de Spaarndammerbuurt volgden stadvernieuwingsprojecten in de
Kinkerbuurt, Oosterparkbuurt en de Dapperbuurt.
Parallel hieraan begon Rijnboutt met Dirk Frieling aan de reorganisatie van de gemeentelijke
dienst. Het leidde tot een nieuwe intergemeentelijke projectorganisatie, die verantwoordelijk
werd voor het opstellen van kwaliteitseisen voor woningbouw en het toezicht op de naleving
daarvan. Na diens vertrek nam Rijnboutt de plaats in van Frieling als adjunct-directeur van de
Dienst Volkshuisvesting Amsterdam.
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In 1970 trad Rijnboutt toe tot het bestuur van Architectura et Amicitia. Van 1972-1975 maakte
hij daar deel uit van de redactie van het architectuurblad Forum. Met Geert Bekaert als
hoofdredacteur richtte Forum zich op de maatschappelijke urgentie met thema’s als ‘de straat
als belevingswereld’, ‘zelfhulp en bewonersparticipatie’ en ‘stadsvernieuwing in de
Spaarndammerbuurt’ en met nummers gewijd aan eigentijdse architecten als Giancarlo de
Carlo en Emile Aillaud.
In 1975 verliet Rijnboutt de Dienst Volkshuisvesting, naar eigen zeggen om actief deel te
nemen aan het vormgeversvak.
1975 – 1985
Vanaf 1975 maakte Rijnboutt deel uit van de Architectengroep VDL (Verster, Dijkstra,
Loerakker). Daar begon hij aan de woningbouwopgave Hoptille (1975-1985 i.s.m. Sjoerd
Soeters), een ‘amendement’ op de Bijlmer-hoogbouw. Er volgden nieuwe projecten met
woonomgevingen op een menselijke schaal op basis van een heldere stedenbouwkundige
onderlegger, waaronder De Gors (Purmerend, 1975-1978), Redemark (Almere-Haven, 19771979), het Ensemble Gerdesiaweg (Rotterdam, 1977-1982) en het latere Wibenaheerd (Beijum,
Groningen, 1981-1984).
Het zou niet bij woningbouw blijven. Voorbeelden van andersoortige projecten uit deze periode
zijn onder meer het kantorencomplex Leaseplan met een voor Nederland vroege toepassing
van energiebesparende koude-warmteopslag (Almere-Stad, 1980-1990), de herbestemming van
de voormalige drukkerij Wolters Noordhoff (Groningen, 1985-1988) waarvoor Rijnboutt de
Nationale prijs voor kwaliteit in wonen en werken, Visie ‘89’ in ontvangst mocht nemen en
verscheidene distributiecentra voor de posterijen (PTT, diverse locaties, 1983-1986).
Vanaf 1980 begon Rijnboutt aan het geven van colleges aan Universiteiten in Europa en de
USA, een nevenfunctie die zou doorlopen tot 2008.
1985 – 1995
De periode 1985-1995 was voor Rijnboutt bijzonder productief; het was tevens de tijd waarin
het accent in zijn werkzaamheden gaandeweg verschoof van architect en stedenbouwer naar
supervisor en regisseur.
Bij de architectengroep, nu onder de naam ‘loerakker rijnboutt ruijssenaars hendriks bv’ werkte
Rijnboutt aan een verscheidenheid aan projecten: van woningbouw aan de Johan Huizingalaan
(Amsterdam, 1986-1988), het Ensemble Bankrasmeer (Amstelveen, 1992-1996, met Renée
Liefting) en Stadserf (Schiedam, 1992-1997) tot aan de ver- en nieuwbouw van de
Arrondissementsrechtbank in Zutphen (1991-1997, met Richard Koek).
Met Dirk Frieling, Moshé Zwarts en Rob van Engelsdorp Gastelaars richtte Rijnboutt in 1984 de
Stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO)(1984-1990) op, die de toekomst van Nederland
agendeerde aan de hand van een diversiteit aan ontwerpscenario’s.
In 1986 aanvaardde Rijnboutt een hoogleraarschap op de faculteit Bouwkunde aan de
Technische Universiteit in Delft, een functie die hij bekleedde van 1986-1990. Daarnaast werd
zijn deelname gevraagd aan diverse jury’s op het gebied van architectuur, stedenbouw en
cultuur in bredere zin. Gedurende zijn hele carrière bleef Rijnboutt een veelgevraagd en
gewaardeerd voorzitter.
1985-1995 was ook de periode waarin de markt zijn intrede deed als sturende factor in het
proces van stadsontwikkeling. De stadontwikkeling kwam hiermee gelijk te staan aan
projectontwikkeling: een publiek-private samenwerking gericht op exploitatie. De
kwaliteitsbewaking van dit proces was aan de supervisor, een functie die Rijnboutt werd
toebedeeld in zijn hoedanigheid als rijksbouwmeester (1989-1995). De RGD had behoefte aan
iemand die wist hoe je het maken van architectuur kon paren aan afnemende budgetten en zijn
ervaring in de volkshuisvesting en affectie met modern management maakte Rijnboutt bij
uitstek geschikt voor de functie.
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Rijnboutt initieerde workshopbijeenkomsten met een gemandateerde participatie van
gemeente en Rijk, een nieuwe methodiek voor het creëren van draagvlak bij alle betrokken
partijen: architect, overheid en markt. Hij werkte aan sleutelprojecten als De Resident (met o.a.
Rob Krier, Cesar Pelli, Michael Graves, Adolfo Natalini, Sjoerd Soeters) en Grotiusplaats in Den
Haag (met Joan Busquets) en Kop van Zuid in Rotterdam (met Riek Bakker), naast 18
rechtbanken en evenzoveel gevangenissen.
Voor zijn optreden als architectonisch en stedenbouwkundig regisseur werd Rijnboutt in 2002
onderscheiden met de BNA-kubus.
1995 – 2005
De verdiensten van Rijnboutt als rijksbouwmeester voor de stad Den Haag bleven niet
onopgemerkt. Aansluitend op het rijksbouwmeesterschap werd hij gevraagd om als
stadsstedenbouwer voor Den Haag aan te blijven (1995-1998).
Zijn positie verschoof gaandeweg naar een meer op stedenbouwkundige supervisie en
ruimtelijke regie gerichte praktijk (o.a. Amsterdam, voorzitter Kwaliteitsteam IJburg, 1998-2010
en Amsterdam, supervisor Zuidelijke IJ-oever, Amsterdam, 1999-2017), al bleef hij actief als
architect en stedenbouwer.
In deze periode realiseerde Rijnboutt ondermeer de woningbouwprojecten Karperkuil (Hoorn,
1995-1999) en Vette Knol residenties (Enkhuizen, 1997-2002), Robijnplantsoen (Almere-Buiten,
1996-1999), Veranda Van Gogh gebouw (Rotterdam, 1996-2000) en Ensemble Havenkwartier
(Scheveningen, 1998-2004), naast de gebiedsontwikkeling voor o.a. Beukenhorst Oost-Oost
(2003-2006, met Bart van der Vossen) en retailprojecten voor ondermeer de Bijenkorf en Vroom
& Dreesman (Dordrecht, Enschede, Maastricht, Amsterdam, 1997-2005). Voor de ontwikkeling
van het winkelgebied Statenplein e.o. (Dordrecht) ontving hij in 2003 de Jaarprijs Nederlandse
Raad van Winkelcentra.
Bijzondere vermelding verdient het woningproject Prinsenhof (Den Haag, 1999-2006, met Bart
van der Vossen), drie woontorens als deel van het Masterplan Beatrixwkwartier van Joan
Busquets, waarvan het ontwerp terugverwijst naar een woningbouwopgave uit Rijnboutt’s
studietijd aan de TH in Delft van dertig jaar daarvoor, waarin werd geëxperimenteerd met
nieuwe typologieën voor stedelijk wonen.
2005 – 2017
Met Bart van der Vossen, Mattijs Rijnboutt en Renée Liefting vormde Rijnboutt in 2005
‘Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt bv’, met even later ook Frederik Vermeesch als medeeigenaar. In 2007 verschijnt ‘Fragments and Counterparts _ Rijnboutt, van der Vossen,
Rijnboutt _ architecture, urban planning, strategy’, een lijvige bureaupublicatie, uitgegeven
door Architectura & Natura Press, Amsterdam (ISBN 978-90-7686-347-4).
De wens om in het profiel ‘architectuur, stedenbouw en strategie’ de stedenbouwkundige
discipline te versterken met ‘landschap’ om daarmee de transdisciplinaire aanspraak in veel
van de nieuwere opgaven van binnenuit te kunnen bedienen, leidde in 2009 tot een fusie met
CH & Partners en tot de toetreding van Richard Koek als mede-eigenaar. Besloten werd aan het
nieuwe bureau de naam ‘Rijnboutt’ mee te geven. Projecten uit deze periode zijn ondermeer
herbestemmings- en renovatieopgaven als The Bank (Amsterdam, 2006-2010) en
Concertgebouwplein (Amsterdam, 2012-2013), beide met Frederik Vermeesch), en De Bijenkorf
/ La Vie (Utrecht, vanaf 2006) en het winkelgebied Aalmarkt (Leiden, vanaf 2009), beide met
Mattijs Rijnboutt.
2015 was ook het jaar waarin de monografie ‘Kees Rijnboutt – architect / ‘What shall we do
with all this useless beauty?’ verscheen, een publicatie met een selectie van werken uit het
architectonische oeuvre, uitgegeven door THOTH, Bussum (ISBN 978-90-6868-693-7).
Vanaf 1 december 2016 werkt Rijnboutt in de luwte van het bureau en blijft hij bij een beperkt
aantal projecten betrokken.
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CV Kees Rijnboutt
Opleiding
1956 – 1964

Technische Hogeschool Delft, cum laude

Loopbaan
2010 – 2017

voorzitter Kwaliteitsteam Schiphol Tradepark / A4-west
Hoofddorp, SADC

2009 – 2016

architect/directeur Rijnboutt bv _ Rijnboutt bv is
voortgekomen uit de fusie van Rijnboutt Van der
Vossen Rijnboutt bv met CH & Partners.
Medebestuurders: Bart van der Vossen, Mattijs
Rijnboutt, Frederik Vermeesch, Richard Koek en Renée
Liefting (algemeen directeur)

2005 – 2008

architect/directeur Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt
bv_ Medebestuurders: Bart van der Vossen, Mattijs
Rijnboutt, Frederik Vermeesch en Renée Liefting
(algemeen directeur)

2003 – 2010

supervisor De Born gemeente Wageningen

2001 – 2008

gemeentelijk stedenbouwer gemeente Sittard/Geleen

1999 – heden

supervisor Zuidelijke IJ-oevers gemeente Amsterdam

1998 – 2010

voorzitter Kwaliteitsteam IJburg gemeente Amsterdam

1998 – 2002

gemeentelijk supervisor Drechtoevers, gemeente
Samenwerkende Steden Drechtoevers

1995 – 2004

architect/directeur architectengroep rijnboutt
ruijsenaars hendriks van gameren mastenbroek bv

1995 – 1998

stadsstedenbouwer Den Haag

1992 – 2004

conditionerend architect Stadshart Amstelveen

1989 – 1995

rijksbouwmeester Ministerie van VROM

1986 – 1990

hoogleraar Ontwerp faculteit Bouwkunde Technische
Universiteit Delft

1985 – 1995

architect/directeur architectengroep loerakker rijnboutt
ruijsenaars hendriks bv

1975 – 1985

architect/directeur Architektengroep VDL

1964 – 1975

architect/adjunct-directeur Dienst Volkshuisvesting
Amsterdam

Overige functies
2010 – 2011

voorzitter Jury Lensvelt De Architect Interieurprijs

2010 – 2011

voorzitter commissie WAT (Wet op de ArchitectenTitel)

2007

juryvoorzitter BNA Gebouw van het Jaar 2007

2004 – 2005

lid Regieraad voor de Bouw
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1996 – 2001

lid Raad voor Cultuur

1984 – 1990

bestuurslid Stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO)

1980 – 2008

gastcolleges aan universiteiten in Europa en VS

1972 – 1975

redactie Forum (hoofdredactie Geert Bekaert)

pagina 6/11

Projectindex archief Kees Rijnboutt
plaats
1956-1964

projectnaam / adres

programma

1968

Technische Hogeschool Delft faculteit Bouwkunde / afgestudeerd met lof 3
juli 1964
architect/adjunct-directeur Dienst Volkshuisvesting Amsterdam
Amsterdam
Ensemble De Bijlmer
woningen
Zuidoost
deel A
Amsterdam
Bannebuiksloot
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Amsterdam
Osdorp
woningen

1972-1975

redactie Forum (hoofdredactie Geert Bekaert)

1975-1985

architect/directeur Architektengroep VDL
Amsterdam
Bickersgracht

uitbreiding woonhuis

Amsterdam
Zuidoost
Amsterdam

Hoptille
Rozenstraat

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen, parkeren
woningen

Amsterdam

Rozengracht

woningen

Purmerend

De Gors

Amsterdam

Soembawastraat

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
woningen

Zutphen

De Braamkamp

woningen

Nieuwegein

Batau-Noord

woningen

Den Haag

woningen

Purmerend

Laakkwartier /
Molenwijk
Nieuwe Gracht

Alphen a/d Rijn

Ridderkerk II

Almere-Haven

Redemark

Almere-Stad

Zoetelaarpassage

Amsterdam

Frans Halsstraat

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen, gemeenschapshuis
winkels, kantoren,
parkeergarage
woningen

Rotterdam

Crooswijk

woningen

1964-1975
1964
1965

1975

1976

1977

woningen

Rotterdam
1978

1979

1980
1980-2008
1980

Ensemble Gerdesiaweg stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Dordrecht
Bleyenhoek / C1-2-3
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Nederhorst den Berg Blijkpolder
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Zaandam
Land van Middelhoven stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Zaandam
Provinciale weg
studenten-/jongerenhuisvesting
Zaandam

Plan Kalf, Kolonelsdiep

Almere-Stad

tunnelbak 2.B.4

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
kantoren

Biënnale Venetie _ sociale woningbouw Purmerend, Almere Haven, Alphen
a/d Rijn / winkelcentrum Almere-Haven
gastcolleges aan universiteiten in Europa en VS
Zaandam
Kloosterven
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
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Almere-Stad

LeasePlan

Amsterdam
Zuidoost
Groningen

Groesbeekdreef

Apeldoorn

Brummelermark

stedenbouwkundig ontwerp,
kantoorgebouw
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
struktuurschets

Zaandam

Land van Middelhoven

uitbreidingsplan

Zaandam

Plan Kalf, Kolonelsdiep

uitbreidingsplan

1982

Almere-Stad

Gebied 2.A.1

bebouwingsstudie

1983

Apeldoorn

Brummelermark

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen, kantoren
PTT distributiecentrum

Almere-Haven

Havenhoofd

Zaandam

Zuidervaart

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
woningen

Amsterdam
Zuidoost
Zaandam

Hoptille

opnemen portiek-ontsluiting

Waddinxveen

Stationsplein

1981

Wibenaheerd, Beijum

Heemskerk

1984-1990
1984

Johannesterrein

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
bestuurslid Stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO)
Rotterdam
Spaanse Polder
PTT distributiecentrum
PTT distributiecentrum

Groningen
1985-1995

1986-1990
1986

1988

1989
1989-1995
1990

Ensemble Wolters
vooronderzoek
Noordhoff
architect/directeur architectengroep loerakker rijnboutt ruijsenaars
hendriks bv
Hilversum
Eerste Loswal
PTT distributiecentrum
Zaandam

Land van Middelhoven

woningen

Voorschoten

Zwaluwweg

PTT distributiecentrum

Alkmaar-Noord

Hoornse Vaart

PTT hoofdbestelkantoor

Dordrecht

Stadspolders

woningen

Groningen

Ensemble Wolters
Noordhoff

Amsterdam

RAI tentoonstelling

herbestemming t.b.v. culturele
voorzieningen, woningen,
parkeergarage
prisma-woningen

hoogleraar Ontwerp faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft
Muiderberg
Buitendijken
stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Almere-Stad
LeasePlan
uitbreiding kantoorgebouw
Uithoorn

Industrieweg

PTT distributiecentrum

Amsterdam

Johan Huizingalaan

Den Bosch
Dordrecht

Pettelaarpark, CW
Lease
Drievriendenhof

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen, parkeergarage
kantoorgebouw

Almere

Muziekwijk

stedenbouwkundig ontwerp,
winkels, woningen
buitenexpositie NWR

Nationale Prijs voor kwaliteit in wonen en werken, Visie ‘89’ voor
Ensemble Wolters Noordhof, Groningen
rijksbouwmeester Ministerie van VROM
Almere
Filmwijk
buitenexpositie NWR 1992,
woningen
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Apeldoorn

Stationsplein

supervisie

Dordrecht

Stadspolders - Groene
Oever
LeasePlan

supervisie

Almere-Stad

uitbreiding kantoorgebouw

1993

Arrondissementsrechtb renovatie en nieuwbouw
ank
rechtbank
conditionerend architect Stadshart Amstelveen
Schiedam
Stadserf, Emmaplein
stedenbouwkundig ontwerp,
winkels, woningen,
parkeergarage
Amstelveen
Ensemble Bankrasmeer stedenbouwkundig ontwerp,
woningen
Den Haag
Nieuwe Uitleg
kantoorgebouw

1995-1998

stadsstedenbouwer Den Haag

1995-2004

architect/directeur architectengroep rijnboutt ruijsenaars hendriks van
gameren mastenbroek bv
Hoofddorp
Masterplan HC 2000
conditionerend architect

1991
1992-2004
1992

1995

1996-2001
1996

Zutphen

Uithoorn

Fortwachterswoning

woning

Hoofddorp

Beukenhorst Oost-Oost

stedenbouwkundig ontwerp

Hoorn

Karperkuil

woningen, parkeren

lid Raad voor Cultuur
Almere-Buiten
Robijnplantsoen
Rotterdam

winkels, woningen,
parkeergarage
bebouwingsstudie

Barendrecht
Apeldoorn

stationsgebied Zuid

kantoren en woningen

Amsterdam

stadsdeel De Baarsjes

bebouwingsstudie RIVA-terrein

Enkhuizen

Vette Knol

woningen, parkeren

Den Haag

Spuimarkt

supervisie

Dordrecht

V&D

Dordrecht

Statenplein

renovatie en uitbreiding
warenhuis, winkels,
fietsparkeergarage
supervisie

Rijswijk

Ypenburg

prijsvraag woningen

Scheveningen

1997

1998-2002
1998-2010
1998

woningen

Veranda, Van Gogh
gebouw
Ensemble
Havenkwartier
Carnisselande

woningen

gemeentelijk supervisor Drechtoevers, gemeente Samenwerkende Steden
Drechtoevers
voorzitter Kwaliteitsteam IJburg gemeente Amsterdam
Scheveningen
Ensemble
woningen, winkels, parkeren
Havenkwartier
Den Haag
activiteiten Den Haag
workshops
750 jaar
Rotterdam
De Veranda, blok F
woningen
Grave

Scheerestraat

stadhuis

Leiden

Leeuwenhoekterrein

Amsterdam
Zuidoost

Marktplein

stedenbouwkundig
structuurplan
winkels, kantoor Belastingdienst
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1999-2017
1999

2000

2001-2008
2001

2002
2002

Enschede

Ensemble Van
Heekplein

warenhuis, winkels, woningen,
parkeergarage,
fietsparkeergarage / interieur
i.s.m. Virgile and Stone
Associates Ltd
supervisor Zuidelijke IJ-oevers gemeente Amsterdam
Almere
Marehof
winkels
Den Haag

Prinsenhof

Zwolle

Hanzeland

stedenbouwkundig ontwerp,
woningen / coördinerend
architect
kantoorgebouw

Den Haag

Prinsenhof

supervisie

Almere

Blekerstraat 4-6

kantoren, parkeergarage

Hillegom

Treslong

studie woningen

Utrecht

Leidsche Rijn

Leiden

Leeuwenhoekterrein

stedenbouwkundig ontwerp

Geleen

stadscentrum

Antwerpen

Royerseiland

Rotterdam

Lloydpier

stedenbouwkundige ontwerp,
supervisie
stedenbouwkundige studie
i.s.m. Frank O. Gehry & Partners
LLP
stedenbouwkundig ontwerp

Heerlen

stadscentrum

stedenbouwkundig ontwerp

Maastricht

de Bijenkorf / V&D

Muiderberg

Brink 1

renovatie en uitbreiding
warenhuis / interieur i.s.m.
Merkx + Girod architecten bna
bni
woonhuis

Geleen

middengebied

stedenbouwkundig ontwerp

stedenbouwkundige studie
integratie A2
gemeentelijk stedenbouwer gemeente Sittard / Geleen
Maastricht
Jojohaven
stedenbouwkundige studie

BNA-Kubus voor zijn werk als architectonisch en stedenbouwkundig
regisseur
Dordrecht
Noordoevers
stedenbouwkundig ontwerp
Den Haag

2003
2003-2010
2003

stedenbouwkundige studie

Hoorn

Dr Savornin
Lohmanplein
stationsgebied

Apeldoorn

Univé

stedenbouwkundige studie

Alphen a/d Rijn

stationsomgeving

stedenbouwkundige studie

Amsterdam

de Bijenkorf

Gouda

St. Joseph paviljoen

Hoofddorp

Beukenhorst Oost-Oost

Amsterdam

Tesselschadestraat

Almere

Circus

stedenbouwkundige studie

renovatie en uitbreiding
warenhuis, parkeergarage
Jaarprijs Nederlandse Raad van Winkelcentra voor Statenplein e.o.,
Dordrecht
supervisor De Born gemeente Wageningen
Rotterdam
Lloydpier
supervisie
studie herbestemming i.s.m.
Charles Vandenhove & Associés
masterplan i.s.m. Lodewijk
Baljon landschapsarchitecten
uitbreiding Marriott i.s.m.
Charles Vandenhove & Associés
winkelcentrum
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2004-2005
2004

2005-2008
2005

2006

2007
2007
2007

2008

lid Regieraad voor de Bouw
IJsselmonde
centrumplan

stedenbouwkundige ontwerp,
supervisie
stedenbouwkundige studie

Muiden

KNSF-terrein

Maastricht

Sphinx terrein

Dordrecht

Noordoevers

masterplan i.s.m. Soeters Van
Eldonk architecten
supervisie

Sittard

Mariahof

stedenbouwkundige studie

Utrecht

stationsgebied

stedenbouwkundige studie

Landgraaf

De Bousberg

stedenbouwkundig ontwerp

Maastricht

A2 traverse

Geleen

middengebied

stedenbouwkundige prijsvraag
i.s.m. KCAP Architects &
Planners, Zwart & Jansma
Architects
stedenbouwkundige studie

architect/directeur Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt bv
Heerlen
centrum
stedenbouwkundige studie
Muiden

Bloemendalerpolder

Kruiningen

Perkpolder

Heerlen

Arcus College

Zaltbommel

Bossche Poort

stedenbouwkundige studie
i.s.m. BVR adviseurs
stedenbouwkundige studie
i.s.m. Buro Lubbers
landschaparchitectuur en
stedenbouw
stedenbouwkundige studie
i.s.m. Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten en AGS
stedenbouwkundige studie

Den Haag

Savornin lohmanplein

studie renovatie

Leidsche Rijn

Centrum Noord

stedenbouwkundig ontwerp

Amsterdam

The Bank

Almere-buiten

Doe-Mere

stedenbouwkundige studie

Amsterdam

studie renovatie

Sittard / Geleen

Roelof Hartplein, Het
Nieuwe Huis
-

Amstelveen

De Pyloon

gebiedsontwikkeling A2 i.s.m.
Atelier Quadrat, Feddis Olthof
landschapsarchitecten
mast

Sittard

sportcentrum

supervisie

Uden

stadscentrum

coördinerend architect

Dordrecht

Lindershuis

bebouwingsstudie

Rotterdam

Katendrecht

stedenbouwkundige studie

Amsterdam

Gelderlandplein

stedenbouwkundige studie

Nijmegen

Citadel

stedenbouwkundig ontwerp

Leidschendam

Overgoo

stedenbouwkundige studie

transformatie bankgebouw t.b.v.
kantoren, winkels, horeca,
parkeergarage en fietsgarage
Utrecht
de Bijenkorf / La Vie
stedenbouwkundige studie en
hergebruik t.b.v. warenhuis
‘Urban Implosions’, Lisbon Architecture Trienal 2007 _ Lloydpier,
Rotterdam / Inverdan, Rustenburg, Zaandam / Van Heekplein, Enschede
juryvoorzitter BNA Gebouw van het Jaar 2007
Den Bosch
GZG terrein
stedenbouwkundig ontwerp
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2009
2009
2009-2016

Helmond

masterplan centrum

conditionerend architect

Utrecht

postkantoor Neude

stedenbouwkundige studie

‘Horror Vacuï’ _ Nederlandse bijdrage aan ‘Urban Implosions’, Tsjechië
(Brno en Praag)
Vexpan Parkeergarage Award voor Marktgarage, Geleen
architect/directeur Rijnboutt bv
Leiden
Aalmarkt

2010-2011

stedenbouwkundig ontwerp,
herbestemming t.b.v.
winkelcircuit, woningen
Amstelveen
Van Heuven
stedenbouwkundige studie,
Goedhartlaan
woningen, hotel
voorzitter commissie WAT (Wet op de ArchitectenTitel)

2010-2011

voorzitter Jury Lensvelt De Architect Interieurprijs

2010-2017
2010

voorzitter Kwaliteitsteam Schiphol Tradepark / A4-west Hoofddorp, SADC
Amsterdam
Apollolaan
aanpassingen woonhuis

2011

Amstelveen

V&D

haalbaarheidsstudie warenhuis

Capelle a/d IJssel

winkelcentrum

stedenbouwkundige studie

Tilburg

AaBe terrein

stedenbouwkundige studie

Tilburg

centrumgebied

Amsterdam

Dam 17-21

stedenbouwkundige studie,
winkelcircuit
hergebruik t.b.v. warenhuis

2009

2012
2012

FGH Vastgoed Prijs voor The Bank, Amsterdam
Amsterdam
Concertgebouwplein
hergebruik t.b.v. kantoorgebouw
Amsterdam

Rokin

stedenbouwkundige studie

Amsterdam

Damrak 66

herbestemming winkelgebouw

Amsterdam

Damrak 70

2012

Amsterdam

Storkterrein

stedenbouwkundige studie
Beurspassage, herbestemming
winkelgebouw i.s.m. Robert
A.M. Stern Architects (RAMSA)
supermarkt

2014

Tilburg

Spoorzone

stedenbouwkundige studie

Amsterdam

Damrak 63-64

renovatie casino

2016

NRW Jaarprijs voor Gelderlandplein, Amsterdam

project
project niet uitgevoerd
tentoonstellingen
loopbaan en prijzen

