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Ninke Happel / Oss 1978

Ninke Happel studeerde architectuur en omgevingspsychologie aan de TU 
Delft en de KU leuven. Het vak van stedenbouw leerde ze in de praktijk. 
In 2008 startte ze Happel Cornelisse Architecten dat vanaf 2013 Happel 
Cornelisse Verhoeven heet. Ninke heeft een voorliefde voor het werken 
met bestaande gebouwen en monumenten en het daarbinnen zoeken naar 
heldere plattegronden en ambieert gestructureerde ontwerpprocessen. 
Naast de werkzaamheden voor HCVA geeft ze regelmatig lezingen en is ze 
initiatiefnemer van Het Rotterdams Woongenootschap.

Opleidingen
Omgevingspsychologie / KU Leuven (BE)
Bouwkunde / Technische Universiteit Delft

Werkervaring
Happel Cornelisse Verhoeven BV / Architect zaakvoerder
Oprichting Het Rotterdams Woongenootschap
Bestuurslid Platform Wederopbouw
Architectuurplatform Rotterdam / adviescommissie wethouder van 
ruimtelijke ordening t.b.v het architectuurbeleid in Rotterdam
Happel Cornelisse Architecten / Architect zaakvoerder
Docent Stedenbouwkundig ontwerpen / Urban Design Breda 
Franz Ziegler / Architect en stedenbouwkundige
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Profiel

Happel Cornelisse Verhoeven is een breed georiënteerd architectenbureau en werkt met een compact 
ontwerpteam vanuit Rotterdam aan uiteenlopende opdrachten in Nederland en België. Het bureau is 
in het bijzonder geïnteresseerd in de wisselende relatie tussen het landschap, de stad en haar 
architectuur. Een terugkerende vraag is hoe de enscenering van gebouwen zich kan voegen in het 
continuüm van haar omgeving. 
 Het werk van HCVA wordt gekenmerkt door een precieze interpretatie van herkenbare typologieën en 
een voorliefde voor een intens materiaalgebruik waarbij de tactiele eigenschappen van materialen 
een belangrijke rol spelen in de beleving van de ruimte. Ontwerpbeslissingen, materiaalkeuzes en 
detailleringen worden ingegeven door de overtuiging dat solide geconstrueerde gebouwen veranderde 
behoeftes in de tijd kunnen doorstaan en dankzij hun bruikbaarheid en duurzaamheid hun relevantie 
kunnen behouden.
 Het ontwerpproces is voor ons een zoektocht naar nobele eenvoud waarbij gebouwen en objecten op 
een evidente wijze worden vormgegeven, nieuw zijn en tegelijkertijd rekenschap geven aan hun traditie. 
Wij hechten daarbij aan een onderzoekende werkhouding en zien ontwerpen als een continu proces van 
inbedding, van groot naar klein, van stad tot stoel.
 Happel Cornelisse Verhoeven werkt met een team van circa zeventien universitair geschoolde 
architecten aan uiteenlopende projecten. Het bureau is een ontwerpcollectief dat gelooft in goede 
ontwerpoplossingen boven het eigenaarsschap van het idee. Het gaat nooit om de persoon, maar om het 
project. Ninke Happel, Floris Cornelisse en Paul Verhoeven hebben alledrie hun eigen achtergrond, 
waarvandaan ze complementair sturing geven aan het bureau. Daarnaast neemt het bureau actief deel 
aan het architectuurdebat. Wij doceren aan verschillende opleidingen en geven lezingen in binnen- en 
buitenland. 

Relevante projecten

Tijdelijke huisvesting Eerste Kamer en Raad van State / Den Haag
Stadhuis Groningen / Groningen
Museum De Lakenhal / Leiden
Renovatie woongebouw Fierenshoven / Antwerpen
Transformatie Christus Koning Kerk tot archief / Heerlen
Brandweerkazerne Wilrijk / Antwerpen 
Woongebouw Cadix / Antwerpen
Buurschap de Blokskens / Zandhoven
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Floris Cornelisse / Waalwijk 1978

Floris Cornelisse (1978) studeerde architectuur aan de TU Delft.
In 2006 won hij Europan 8 op een binnenstedelijke locatie in Enschede. 
Hierna startte hij in 2008 het bureau Happel Cornelisse dat vanaf 2013 
de naam Happel Cornelisse Verhoeven draagt. Floris heeft een bijzondere 
gevoeligheid voor doordachte typologien en architectuurgeschiedenis. 
Naast de werkzaamheden voor HCVA doceert hij aan verschillende 
onderwijsinstellingen waaronder de TU Delft en de Academie van 
Bouwkunst in Rotterdam en geeft hij met regelmaat lezingen en 
gastkritieken in binnen- en buitenland.

Opleidingen
Bouwkunde / Technische Universiteit Delft
Propedeuse HTS / ‘s-Hertogenbosch

Werkervaring
Happel Cornelisse Verhoeven BV / Architect zaakvoerder
Docent / Interior, Buildings, Cities / TU Delft
Docent architectonisch ontwerpen / AvB Rotterdam
Happel Cornelisse Architecten / Architect zaakvoerder
Franz Ziegler / Architect
Jo Coenen & Co / Assistent ontwerper
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Paul Verhoeven studeerde bouwkunde en architectuur aan achtereenvolgens 
de MTS, HTS en Academie van Bouwkunst. 
Na te hebben gewerkt bij verschillende architectenbureaus in binnen- en 
buiteland sloot hij zich in 2010 aan bij Happel Cornelisse Architecten 
dat sinds 2013 de naam Happel Cornelisse Verhoeven draagt. Zijn 
bijzondere interesse gaat uit naar een integrale bouwtechniek waarbij 
materiaal, detail en constructie samenkomen. Paul houdt van de dynamiek 
van bouwprocessen en heeft zich gespecialiseerd in bouwkundige 
begrotingen. 

Opleidingen
Academie van Bouwkunst / Arnhem
HTS bouwkunde / Rotterdam
Opleiding Bouw- en Woningtoezicht deel II 
Opleiding Bouw- en Woningtoezicht deel I
MTS bouwkunde / ‘s-Hertogenbosch

Werkervaring
Happel Cornelisse Verhoeven / Architect zaakvoerder
Happel Cornelisse Architecten / Architect zaakvoerder
Fontys Hogeschool / Eindhoven / Docent bouwkunde
Esposito & Javet Architects / Lausanne (CH) / Architect
Freelance architect / Lausanne (CH) 
Merkx & Girod architecten / Amsterdam / Assistent Ontwerper
Jo Coenen & Co / Amsterdam / Assistent ontwerper
Ontwerp- en tekenbureau Van Galen & Verhoeven / Waalwijk / Bouwkundige 
en eigenaar
Gemeente Waalwijk / projectleider bouw- en woningtoezicht 
Architectenbureau J.C. Verhagen / Drunen / Tekenaar
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Paul Verhoeven / Waalwijk 1972


