
 

 

Architecten renovatie Binnenhof 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de architecten Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol uitgekozen op basis van hun 
ervaring: ingewikkelde projecten, het werken aan bestaande, aansprekende gebouwen in binnensteden, waar veel 
partijen (gebruikers, bestuurders, het publiek) meekijken. Van Loon en Van der Pol hebben veel statuur binnen en 
buiten hun vakgebied. 
 

 Ellen van Loon 
Office for Metropolitan Architecture (OMA) 

 
Ellen van Loon (1963) studeerde in 1991 af als architect aan de Technische Universiteit in Delft. Van 1992 tot 1998 
werkte zij bij het internationaal gerenommeerde architectenbureau Foster and Partners in Londen onder andere aan 
de Reichstag in Berlijn. In 1998 stapte zij over naar het eveneens internationaal gerenommeerde architectenbureau 
Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam waar zij in 2002 partner werd. In haar rol als partner heeft 
Van Loon de inhoudelijke regie gevoerd over meerdere aansprekende gebouwontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: 
de renovatie van het Rijksverzamelkantoor Rijnstraat 8 in Den Haag (2017), het hoofdkantoor van G-Star in 
Amsterdam (2014), De Rotterdam; het grootste gebouw in Nederland (2013), het hoofdkantoor van de Rothschild 
Bank in London (2011); het concertgebouw Casa da Musica in Porto (2005, winnaar van de RIBA Award in 2007) en de 
Nederlandse ambassade in Berlijn (2003, winnaar van de Mies van der Rohe Award in 2005). 
 

 Liesbeth van der Pol 
Dok Architecten 

 
Liesbeth van der Pol (1959) studeerde in 1988 cum laude af aan de TU Delft. In 1982 volgde ze een jaar onderwijs aan 
de Universidad Autonoma de Barcelona in Spanje. Voor en tijdens haar studie was ze werkzaam bij diverse 
Nederlandse en buitenlandse architectenbureaus. In 1989 vestigde ze zich als zelfstandig architect, in combinatie met 
Herman Zeinstra en Onno van den Berg. In 1995 richtte ze samen met haar partner Herman Zeinstra het bureau 
Atelier Zeinstra Van der Pol op; een bureau dat bekendheid kreeg met een grote verscheidenheid aan projecten, 
waaronder woningbouw en gebouwen voor cultuur en industrie. In 2007 was zij een van de oprichters van Dok 
Architecten, waar Van der Pol samen met Patrick Cannon eigenaar/partner van is. Van 2008 tot 2011 was zij 
Rijksbouwmeester. Op dit moment is zij Supervisor architectuur en stedenbouw van Schiphol Airport.  
Naast haar werk als architect was en is Van der Pol verbonden als gastdocent aan verschillende universiteiten en 
academies en zij is bestuurslid van vereniging Hendrick de Keyzer en de Abe Bonnema stichting. Ze was hoofd Man 
and Public Space aan de Design Academy Eindhoven en is regelmatig te gast als spreker tijdens lezingen, debatten, 
congressen en workshops.  
In 1992 ontving Van der Pol van het Prins Bernard Fonds de Charlotte Köhlerprijs voor architectuur en in 1993 kreeg ze 
in Rotterdam de Maaskantprijs voor jonge architecten. In de loop van de tijd kwam daar een keur aan prijzen bij, van 
prijzen voor materiaalgebruik tot publieksprijzen. 
 

 Joop Paul 
Arup 

 
Als ingenieur en projectdirecteur is Joop Paul betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende projecten in 
Europa en Azië, waaronder het  Osaka Conference Center, Canton Tower Guangzhou, Amsterdam Nescio Brug, 
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stedelijk Museum, Rijksmuseum Amsterdam en het NS-station Arnhem. Hij is ook 
betrokken bij projecten in overheidsgebouwen, waaronder het ministerie van Financiën in Den Haag, DUO en de 
Belastingdienst in Groningen en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Paul is tevens hoogleraar Structural 
Design aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. 
Arup is sinds 2000 actief in Nederland met een team van consultants, ingenieurs en ontwerpers. Het team heeft 
inmiddels een uitgebreid portfolio opgebouwd van uiteenlopende projecten. De integrale aanpak van Arup leidt tot 
een efficiënt proces en succesvol resultaat, in een combinatie van maatschappelijke relevantie met creativiteit en de 
beste technische kennis. Arup heeft ruime ervaring met complexe en grootschalige renovaties. 
 

 Zecc Architecten - tijdelijke huisvesting Tweede Kamer 
 
Dit jonge bureau heeft ervaring en affiniteit met complexe ontwerp-opgaven in bestaande gebouwen. Zecc 
Architecten heeft als team ervaring met het integreren van verschillende disciplines (architectuur, constructie, 
installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en beveiliging) tot een samenhangend en logisch geheel. Uit hun werk 
blijkt dat ze vanuit uiteenlopende eisen en ambities een helder en verrassend ontwerp kunnen maken. 
 


