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Robert Platje en Michiel van Loon partners bij Mei

architects and planners

Robert Platje en Michiel van Loon zijn bij Mei architects and planners toegetreden tot

partners. Met hun toetreden worden speci�eke expertise, creatieve kwaliteit en continuïteit

gewaarborgd binnen een groeiende organisatie van 50 medewerkers, zo schrijft het bureau

in een persbericht.

https://www.dearchitect.nl/
https://www.dearchitect.nl/paginated?content_type=newsarticle&title=Meer%20nieuws
https://www.dearchitect.nl/architectuur
https://www.dearchitect.nl/onderwerp/architectuur
https://www.dearchitect.nl/onderwerp/innovatie
https://www.dearchitect.nl/onderwerp/mei-architects-and-planners
https://www.dearchitect.nl/auteurs/redactie-de-architect


14-04-2022 12:28 Robert Platje en Michiel van Loon partners bij Mei architects and planners

https://www.dearchitect.nl/271018/robert-platje-en-michiel-van-loon-partners-bij-mei-architects-and-planners 2/6

Delen: M o T u R

Robert Platje

Robert, 46 jaar, is Mei’s bouwtechnoloog en vanaf 2000, met zijn specialisatie –

architectonisch detail en duurzaam bouwen – en als BREEAM-expert, een waardevolle

aanvulling op het team. Hij is de conceptbewaker bij Mei en heeft een fascinatie voor

technische oplossingen. Tegelijkertijd pleit hij in zijn ontwerpen voor “wonen zoals je wilt

wonen”. Niet de architectuur, maar de mensen dicteren dat. Deze werkwijze is terug te zien in

bijvoorbeeld  en het  (winnaar ARC20 Innovatie Award), waarin

Robert Platje een aanvoerende rol heeft.

Bekijk het houten woongebouw SAWA

Michiel van Loon

Michiel werkt sinds 2012 bij Mei, is 36 jaar en wordt vooral enthousiast van projecten met een

Fenix I a SAWA project a
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hoge complexiteit en gelaagdheid van bestaande en nieuwbouw. Het reserveren van ruimte

– binnen woongebouwen, projecten en steden – is Michiels stokpaardje. Het is zijn expertise

om op verschillende schaalniveaus te schakelen tussen stadsniveau, gebouwniveau,

gebruiksniveau én detailniveau. In een van zijn meest recente projecten, de transformatie

van het , komt deze vakkundigheid goed tot uiting.Kabeldistrict in Delft a
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