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Nieuwe partners voor Diederendirrix en bureauEAU
Diederendirrix architectuur & stedenbouw en bureauEAU benoemen Rob Meurders, Tom
Kuipers en Theo Hauben tot partner.
Paul Diederen: “Het vak van architect zal de komende jaren sterk veranderen. Met
deze nieuwe organisatie zijn we goed op onze toekomst voorbereid.”

Bert Dirrix: “Door mensen te benoemen waarmee we jarenlang samenwerken borgen
we de kwaliteit van ons toekomstig werk en continueren we de kennis en kunde van
de bureaus.”
Op dit moment werken ongeveer 35 mensen bij diederendirrix architectuur & stedenbouw
en bouwkundig bureauEAU vanuit de vestigingen in Eindhoven en Rotterdam aan
uiteenlopende opdrachten in heel Nederland.
Het werkveld van diederendirrix is de bestaande stedelijke context in Nederland. Het portfolio
onderscheidt zich met ontwerpen van bijzondere woonomgevingen en aangename
ontmoetingsplekken voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Inmiddels heeft het
bureau ook een imposant oeuvre opgebouwd in het renoveren en transformeren van oude
gebouwen. BureauEAU is gespecialiseerd in bouwkundige engineering (E), integrale advisering

(A) en begeleiding bij uitvoering (U). Alle projecten worden in 3D en BIM uitgewerkt en zij
coördineren vaak de communicatie tussen alle meewerkende partijen. Diederendirrix en
bureauEAU zijn onder meer bekend van spraakmakende gebouwen zoals De Witte Dame,
Vertigo, Gebouw Anton, Ketelhuis Ceres, Internationale School Eindhoven, OpZuid, Musa, The
Lee Towers en Complex Mariënhage.

Rob Meurders (Heerlen, 1972) heeft als veelzijdig architect een belangrijke bijdrage
geleverd aan het oeuvre van diederendirrix. Als creatief directeur geeft hij leiding aan het
ontwerpteam. Rob blijft als architect betrokken bij sleutelprojecten. Rob is adviseur van
verschillende ruimtelijke kwaliteitsteams en mentor bij de opleiding Artez in Arnhem.
Tom Kuipers (Vught, 1972) begeeft zich in het krachtenveld van ontwerpende, technische
en uitvoerende partijen in veelal complexe trajecten. Als initiator van bureauEAU ontwikkelt
Tom effectieve bouwtechnische oplossingen voor zowel diederendirrix als derden. Tom
bekleedt bestuursfuncties bij diverse maatschappelijke organisaties.
Theo Hauben (Hoensbroek, 1970) gebruikt zijn creativiteit als architect om adaptief en
proactief processen vorm te geven en projecten te initiëren. Als directeur business
development richt hij zich op verbreding en verdieping van het bureau. Theo is als
bestuurslid betrokken bij de CANactions School of Urban Studies in Kiev en Amsterdam.
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