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Welkom bij Orange Architects! Creati ef, ‘hands-on’, 
proacti ef en internati onaal.
Ons bureau is gevesti gd in het centrum van wereldhavenstad Rott erdam. Van oudsher een stad 
van nati onale en internati onale handel, een stad met lokale en internati onale bewoners. Dit is 
onze bakermat en met Rott erdam delen wij de identi teit van ons bedrijf: creati ef, ‘hands on’, 
mee-denkend en internati onaal: welkom bij Orange Architects!

WERKVELDEN
Orange Architects is een multi disciplinair en internati onaal opererend ontwerpbureau voor 
architectuur, stedenbouw, interieur en buitenruimte, dat wordt geleid door van Patrick Meijers 
en Jeroen Schipper. Beide partners zijn opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper 
aan de Technische Universiteit Eindhoven in de volle breedte van het ontwerpvak. De opgaven 
waar binnen Orange Architects aan wordt gewerkt variëren van haalbaarheidsstudie tot 
volledige opdracht en van globaal stedenbouwkundig plan tot gedetailleerd interieurontwerp. 
In de afgelopen 25 jaar zijn in opdracht van private en publieke parti jen uiteenlopende plannen 
gemaakt, waarvan er inmiddels meer dan 35 gerealiseerd zijn en nog eens 25 in voorbereiding 
of in uitvoering zijn.

MENSEN
In al onze projecten staat de mens centraal. Wij willen niet alleen aansprekende bouwwerken 
realiseren, maar vooral inspirerende leefomgevingen creëren. Omgevingen waar je goed 
kan wonen, werken en ontspannen. De uitdagende opgave en de grote transiti e waar wij de 
komende jaren voor staan is ons inziens vooral een kans om duurzame, aantrekkelijke en goed 
geprogrammeerde stadslandschappen te maken; leefomgevingen die niet monofuncti oneel en 
exclusief, maar juist multi functi oneel en voor iedereen toegankelijk zijn.

HOUDING
Orange Architects ontwikkelt aantrekkelijke, conceptueel geavanceerde en spitsvondige 
antwoorden op complexe ruimtelijke opgaven. Een rati onele grondhouding, die ons kenmerkt 
als ingenieurs, wordt gecombineerd met sensiti viteit voor de context, de lokale cultuur, 
de wensen van de opdrachtgever en de toekomsti ge gebruikers van het project. Orange 
Architects transformeert met kennis en kunde uiteenlopende ideeën, dromen en wensen van 
opdrachtgevers in inspirerende en duurzame leefomgevingen.

Casper van Leeuwen Anna Kolasa Athanasia Kalaitzidou

Daan Reinders

Nancy Salim

Max Hissink

Eleni Papanikolaou

Paul Kierkels

Marlene Hamacher

Anouk van der Steenoven

Paulina Kurowska

Izabela Habowska

Dirk Jansen

Irgen Salianji

Midas van Boekel

Irina VaganovaEline Kleijnen

Julija Osipenko

Elena Staskute

Gözde Calap

Tess Landsman

Angeliki ChantzopoulouDeborah Kyeremeh

Rik Meijer

Jeroen Schipper

Florentine van der Vaart

María Gómez Garrido Jokubas Platukis 

Patrick Meijers Bas Kegge



Samen maken we betere en duurzame leefomgevingen. 
Met experts op het gebied van duurzaamheid wordt kennis gedeeld en met onze integrale 
ontwerpaanpak is duurzaamheid in al onze gebouwen vanaf de eerste schetsen een 
belangrijk ontwerpmotief. Orange Architects werkt vanuit een brede definitie van 
duurzaamheid, die gebaseerd is op drie pijlers: WORLD | WE | VALUE. Onze missie is om 
deze thema’s in al onze projecten te laden en samen te brengen, van de eerste schets tot 
de oplevering van een project. Op deze manier maken wij gebouwen die een positieve 
impact hebben op de kwaliteit van leven.



WORLD
Onze gebouwen houden rekening met de natuur en het milieu. Dit wordt bereikt door op een 
zorgvuldige wijze duurzame materialen te selecteren en het gebruik van energie en water te 
verminderen. Daarnaast streven we naar flexibele en circulaire gebouwen die zich kunnen 
aanpassen aan veranderende behoeften, of deels kunnen worden hergebruikt. Natuur inclusief 
bouwen is een belangrijk aspect dat we zorgvuldig in al onze ontwerpen proberen te integreren.

BRONNEN
Door al in het begin van het ontwerpproces, bij het ontwerpen van het gebouwvolume en 
de gebouwschil, rekening te houden met klimaat en oriëntatie, kunnen we het energie- en 
waterverbruik van het gebouw verminderen. Voor de resterende energiebehoefte integreren 
we, samen met energie- en installatieadviseurs, duurzame installatieconcepten in onze 
ontwerpen. Het zorgvuldig inpassen van de opwekking van hernieuwbare energie in de 
gebouwde omgeving zien wij als een belangrijke integrale ontwerpopgave.

CIRCULARITEIT
Het ontwerpen van slimme, circulaire gebouwen biedt niet alleen de mogelijkheid om nieuwe 
circulaire bedrijfsmodellen toe te passen. Het zal in de toekomst ook de behoefte aan nieuwe 
grondstoffen radicaal verminderen. Door rekening te houden met de mogelijkheden voor 
demontage en door te werken met een materiaalpaspoort, kunnen gebouwen in de toekomst 
als materialendepot fungeren. De materialen die worden gebruikt moeten uiteraard zorgvuldig 
worden gekozen op basis van hun impact op het milieu; bijvoorbeeld hun toxiciteit of hun 
vermogen om CO2 op te slaan. Naast deze materiele waarden streven wij naar flexibiliteit 
in onze plannen, door ruimtes te maken die zich in de toekomst kunnen aanpassen aan 
veranderende functies en behoeften. Op deze manier kan de levensduur van het gebouw op 
een duurzame wijze worden verlengd.

NATUUR
In samenwerking met landschapsarchitecten integreren we de natuur binnen, rondom en op onze 
gebouwen. Dit heeft een positief effect op zowel de gezondheid en het welzijn van de gebruikers 
als op de biodiversiteit. Groene binnen- en buitenruimten bieden de mogelijkheid tot recreatie, 
lokale voedselproductie en wateropslag als het regent. Door regenwater te verzamelen en op te 
slaan, wordt de weerbaarheid tegen klimaatverandering verbeterd, terwijl het water daarnaast 
kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden in het gebouw.



“Op het dak van het voormalige PTT gebouw zijn 
de dakpannen vervangen door zonneleien in een 
neutrale, donkere kleur. Hierdoor zijn deze PV 
panelen zo goed als onzichtbaar en behoudt het 
dak zijn esthetisch hoogwaardige uitstraling”

bronnen | PTT Binnenrotte zonneleien | PTT Binnenrotte

WORLD



“In de gevel van Floating Gardens worden natuur, 
hernieuwbare energieopwekking en esthetische 

kwaliteit tot in detail gecombineerd”

circulariteit | Floating Gardensgevel met geïntegreerde zonnepanelen | Floating Gardens

WORLD



“Het duurzame VenduDak is een voorbeeld van 
stedelijke vergroening; van een grijs, verhard oppervlak 

naar een biodiverse en natuurinclusieve tuin”

natuur | Vendudak

WORLD



WE
Wij ontwerpen vanuit de overtuiging dat een goed ontworpen leefomgeving een positi eve 
invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van haar gebruikers. Op deze wijze creeren 
wij ruimtes die sociale interacti e sti muleren, met gezonde en comfortabele binnenklimaten. 
Ruimtes die mensen aanmoedigen en sti muleren om te bewegen en eerder de trap te 
nemen dan de lift. Zo maken wij gebouwen voor acti eve gebruikers, waar ruimtelijke 
mobiliteitsconcepten en duurzame transportmiddelen op een logische wijze in het ontwerp 
geïntegreerd worden.

WELZIJN
Onze gebouwen zijn ontworpen met oog voor het welzijn van haar gebruikers. Op basis van het 
gewenste programma maken we ruimtes die comfort en veiligheid bieden, maar ook ruimtes 
die de focus en producti viteit maximaliseren. We maken spannende ruimtes en architecturale 
routes door de gebouwen die wij ontwerpen; ruimtes die verrassen en intrigeren. Met het 
gebruik van natuurlijke verlichti ng, de juiste – vaak natuurlijke – materialen en kleurenschema’s, 
kan het welzijn van mensen positi ef worden gesti muleerd. Toegankelijkheid van de gebouwen is 
daarbij belangrijk om iedereen de architectuur te laten ervaren.

GEZONDHEID
Om de gezondheid van de gebruikers te sti muleren, moeten de gebouwen een comfortabel 
binnenklimaat hebben, voorzien van voldoende daglicht en frisse lucht. We moedigen fysieke 
inspanning aan, door faciliteiten voor fi etsers en voetgangers te integreren en door ruimtes 
zo te ontwerpen dat het gebruik van trappen wordt bevorderd. Door groen ook binnen in het 
gebouw te ontwerpen of door aantrekkelijke groene buitenruimtes te ontwerpen, worden 
mensen voorzien van schone en frisse lucht.

SOCIAAL
We willen ruimten zo ontwerpen dat sociale interacti e tussen de verschillende gebruikers van het 
gebouw en zijn buren wordt aangemoedigd door bijvoorbeeld het maken van gemeenschappelijke 
ruimtes. We proberen die ruimtes zo te ontwerpen dat ze uitnodigen tot acti viteit en betrokkenheid 
van verschillende gebruikers. Gedeelde ruimtes voor sociale interacti e verbeteren niet alleen 
de gezondheid en het welzijn van gebruikers, maar kunnen ook zorgen voor meer betaalbare 
woningen terwijl een gevarieerd programma kan worden aangeboden.

heeft twee BREEAM-awards ontvangen | Jonas



“Zonnehof voegt twee scholen samen 
onder een dak, met ieder een eigen 
identiteit in licht, kleur en organisatie”

welzijn | Zonnehof daglicht in het hart van de scholen | Zonnehof

WE



“Bij het Holiday home komt het welzijn echt ten 
goede met een compleet houten interieur, optimale 

daglichttoetreding door grote raampartijen, een 
overdekt terras en veel groen rondom het gebouw”

gezondheid | Holiday Homegezellig en duurzaam verblijf | Holiday Home

WE



“Kaap Noir omarmt de ziel en de geest van Katendrecht, 
met zijn rauwe maritieme historie. Het gedurfde en 
industrieel ogende mixed use gebouw, met flexibele 
loftachtige plattegronden en een stalen exoskelet, 
biedt ruimte aan een warm en speels hart voor 

sociaal | Kaap Noir “warm en speels hart” | Kaap Noir

WE



VALUE
Het is onze ambitie om meerwaarde te creëren voor de lokale context van onze ontwerpen; 
niet alleen fysiek, maar ook op een sociale en economische wijze. Daarvoor besteden we 
veel aandacht aan de omgeving van het gebouw; aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de 
programmering en de robuustheid van onze ontwerpen, alsmede aan de levenscyclus kosten 
die hiermee gepaard gaan. Het is ons doel om ruimtes en gebouwen te creëren in overleg met 
en omarmd door haar gebruikers, waarmee deze een blijvende meerwaarde krijgen voor hun 
omgeving.

CONTEXT
We onderzoeken nauwgezet wat het gebouw zou moeten zijn; een nieuw icoon voor de 
omgeving of een zorgvuldige uitbreiding van het bestaande stedelijke weefsel, als onderdeel 
van het geheel. We streven zoveel mogelijk naar behoud en versterking van lokale waarden, 
door het gebouw nauwgezet in zijn omgeving te integreren. Door te ontwerpen vanuit de 
‘genius loci’ kunnen bestaande structuren worden versterkt, waarmee het gebouw voor een 
groter gebied van sociale en economische toegevoegde waarde kan zijn.

ECONOMIE
Door het toepassen van kwalitatief hoogwaardige materialen en door een doordachte en 
zorgvuldige detaillering dragen we bij aan de robuustheid, duurzaamheid en flexibiliteit van het 
gebouw. Dit verlaagt de onderhoudskosten op lange termijn evenals de noodzaak om materialen 
te vervangen, wat een positief effect op de levenscycluskosten van het gebouw heeft. Door 
na te denken over manieren om toekomstbestendig te bouwen kunnen materialen hun waarde 
behouden. Door het opzetten van een BIM model proberen we faalkosten te reduceren en bij te 
dragen aan een efficiënter ontwerp- en bouwproces.

GEMEENSCHAPPELIJK
Wij geloven dat met efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en een aantrekkelijk ontwerp 
van de openbare ruimte een plek kan worden gecreëerd die wordt omarmd door gebruikers en 
mensen uit de omgeving. Door te ontwerpen in dialoog met gebruikers en buren en door de lokale 
cultuur te integreren, voelen mensen zich onderdeel van het gebouw en de gemeenschap. Dit 
creëert een plek waar mensen willen zijn, waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen zich 
verantwoordelijk voor voelen.

goudkleurige torenspitsen verwijzen naar het monumentale centrum van Sint-Petersburg | New Gold Dream



“New Gold Dream’s goudkleurige torenspitsen vormen 
een speciaal daklandschap dat verwijst naar het 
monumentale centrum van Sint-Petersburg”

context | New Gold Dream master plan | New Gold Dream

VALUE



“De nieuwe entree van museum Maassluis werkt 
als baken in het omliggende dakenlandschap, 

vanzelfsprekend geïntegreerd in het historische 
straatbeeld, met gebruik van eigenti jdse vormen en 

kwalitati ef hoogwaardige materialen en detaillering ”

economie | Museum Maassluisentree | Museum Maassluis

VALUE



“Jonas is een nieuw concept voor collectief en duurzaam 
wonen, bestaande uit een mix van verschillende 
soorten huur- en koopappartementen, rondom 
aantrekkelijk vormgegeven openbare ruimten”

gemeenschappelijk | Jonas openbaar plein | Jonas

VALUE
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projecten overzicht



PTT Binnenrotte, Rotterdam
Ontwerp | 2017

Realisatie | 2019

Oppervlak | 3.585 m2 

Op het dak aan de marktzijde zijn de dakpannen vervangen 
door zonneleien in een neutrale, donkere kleur. Hierdoor zijn 
deze PV panelen zo goed als onzichtbaar en behoudt het dak 
zijn esthetisch hoogwaardige uitstraling. Het energieconcept 
is op maat gemaakt voor dit gebouw. De restwarmte van de 
data-apparatuur van de KPN servers in de kelder van het 
gebouw wordt gebuikt als voorverwarming van het tapwater en 
de vloerverwarming van de appartementen en het restaurant. 
Aanvullend wordt water bijgemengd dat is opgewarmd met 
zonneboilers op het platte dak aan de achterzijde van het 
gebouw. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met elektrische 
warmtepompen. Met het energiedak wordt elektriciteit 
opgewekt waarmee bijna volledig kan worden voorzien in de 
energiebehoefte van de woningen en deels van het restaurant.



In Floating Gardens draagt de hele gevel van het 
gebouw bij aan het mogelijk maken van duurzaam 
wonen. De horizontale gevelbanden bestaan uit unieke, 
witte zonnepanelen en fungeren als vaste zonwering. 
Verticale, glazen panelen zorgen voor de benodigde 
akoestische bescherming, terwijl houten gevelbekleding 
en plantenbakken zorgen voor een groene uitstraling. In 
de gevel worden natuur, hernieuwbare energieopwekking 
en esthetische kwaliteit tot in detail gecombineerd.

Floating Gardens, Amsterdam
Design | 2016 >

Oppervlak | 22.500 m2 incl. school



Duurzaamheid is een belangrijk thema voor The 
Hudsons. In dit project wordt het naar een hoger niveau 
getild door duurzaamheid volledig te integreren in het 
concept. De vijf bouwblokken worden zelfvoorzienend 
in energie, met een water-neutrale bouwenveloppe en 
met maximaal hergebruik van materialen. Doordat de 
woningen all-electric worden uitgevoerd, zal er geen 
direct beroep gedaan worden op fossiele brandstoffen.

The Hudsons, Rotterdam
Ontwerp | 2016 > 

Realisatie | in opbouw

Oppervlak | 29.100 m2 



Jonas, Amsterdam
Ontwerp | 2017 >

Realisatie | in opbouw

Oppervlak | 29.950 m2 

In Jonas is duurzaamheid geïntegreerd in de breedste zin 
van het woord. Het slimme energieconcept bestaat uit een 
WKO systeem aangesloten op het oppervlaktewater en een 
groot aantal pv-panelen op het dak. Groen is geïntegreerd 
in, rond en bovenop het gebouw, om de biodiversiteit te 
stimuleren en regenwater op te vangen. Het project heeft een 
sterke focus op co-living, mogelijk gemaakt door gedeelde 
elektrische auto’s en een groot aantal collectieve binnen- en 
buitenruimtes. World | We | Value; Jonas heeft het allemaal!



De groene binnentuinen verbinden de bewoners van de vier 
verschillende bouwblokken met elkaar. Het groen wordt 
doorgezet op de lagere dakdelen, waarbij blok ‘Frederik’ over 
een collectief dakterras beschikt. Op de bovenste daken 
zijn zonnepanelen geplaats, die samen met een collectief 
wko systeem zorgen voor een duurzaam energie concept.

S - West, Eindhoven
Ontwerp | 2017 > 

Realisatie | 2021

Oppervlak | 29.665 m2 



Holiday home, Texel
Ontwerp | 2018 >

Realisatie | in opbouw

Oppervlak | 70 m2

Het vakantiehuis is ontworpen met duurzame oplossingen: 
bijna onzichtbare zonnepanelen op het dak, natuurlijke 
ventilatie, gebruik van een betonnen vloer in het interieur 
die als thermische massa fungeert, en een goed geïsoleerd 
dak, gevels en ramen. Bij het Holiday home komt welzijn 
echt tot zijn recht, met een complete houten interieur, 
optimale daglichttoetreding door grote raampartijen, een 
overdekt terras en veel groen rondom het gebouw.



De Zwaan, Zwolle
Ontwerp | 2018 >

Oppervlak | 17.600 m2 

De openbare groene binnenplaatsen tussen de bouwblokken 
bieden diverse plekken om toevallige ontmoetingen 
te stimuleren. Door de buitenruimtes en balkons die 
uitkijken op de binnenplaats, en de aantrekkelijke 
doorwaadbaarheid, wordt het hart van het project 
een levendige en sociale plek om te verblijven.



Door sterk te focussen op de context en geschiedenis van 
de plek, zijn robuuste en industriële appartementengebouwen 
ontworpen, die de tand des tijds zullen doorstaan. Een collectief 
WKO systeem in combinatie met vloerverwarming zal voor het 
nodige comfort zorgen in de appartementen. De daken van de 
sculpturaal vormgegeven blokken bestaan uit besloten terrassen 
en groendaken voorzien van zonnepanelen. Een groendak over de 
ondergrondse parkeergarage zorgt ervoor dat de bouwvolumes 
vrij staan in een aantrekkelijke, parkachtige omgeving langs het IJ.

Noorderkaap, Amsterdam
Ontwerp | 2016 >

Oppervlak | 3.020 m2



De drie paviljoens bieden door hun positionering in 
het park Fort Krayenhoff een vrij uitzicht op het groen 
en de Waal. Natuurinclusieve maatregelen zoals de 
integratie van neststenen voor vleermuizen en vogels in 
de vestingmuur versterken het parkachtig wonen.

Waalfront, Nijmegen
Ontwerp | 2018 >

Realisatie | in opbouw

Oppervlak | 8.170 m2 



Een door daglicht verlicht atrium in het hart van het gebouw 
geeft uitdrukking aan het samenwonen in Porseleinen Hof. De 
skybar op de 4e verdieping, geeft toegang tot een collectief 
dakterras, dat omgeven is door groen en plantenbakken. Door 
de collectieve binnen- en buitenruimten kunnen bewoners 
elkaar het hele jaar ontmoeten. Een eigen auto is niet nodig: een 
grote fietsenstalling, deelauto’s en een goede verbinding met 
het tram- en busstation maken duurzaam vervoer mogelijk.

Porseleinen Hof, Delft
Ontwerp | 2020 > 

Oppervlak | 11.980 m2 
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