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Wij kruipen in 
het DNA van onze 
opdrachtgevers
 “Een object wordt pas een gebouw als er een menselijke factor aan toegevoegd 

wordt. Pas dan gaat het leven en maakt het onderdeel uit van de samenleving.” 

Wijze woorden van Anne-Marie Pors, sinds 2018 architect bij en mede-eigenaar 

van LA | Architecten Ingenieurs uit Veghel. Anne-Marie runde jarenlang haar eigen, 

succesvolle architectenbureau in Nuenen, maar fuseerde vorig jaar met het  

bureau uit Veghel. Samen hebben zij de ambitie om hun ervaring in stijlvolle  

woningbouw- en utiliteitsprojecten uit te breiden naar de regio Eindhoven.

LA | Architecten Ingenieurs is zo’n dertig jaar geleden 
opgericht door Noud Leenders. In de jaren die volgden 
groeide het bureau hard; het had een echte gunfactor 
in de regio, zowel bij particulieren, als bij bedrijven. 
“Dertien jaar geleden sloot architect en goede bekende 
van mij Hans van den Tillaart zich aan bij Noud en 
samen vormden zij de directie”, vertelt Anne-Marie. 
“Toen ik Hans in 2017 tegenkwam, raakten we in 
gesprek en bleken onze toekomstvisies veel gelijke-
nissen te hebben. Bovendien gaf hij aan dat zij een 
opvolger zochten voor Noud die met pensioen ging.  
Ik heb daaropvolgend besloten voor LA | Architecten 
Ingenieurs te kiezen, nam de aandelen over van Noud 
en stopte met mijn eigen bureau. Een beslissing waar ik 
nog geen seconde spijt van heb gehad.”
 

LA | Architecten Ingenieurs
“Wij zijn een heel compleet bureau. We vormen,  
met zeven architecten, vier projectleiders,  
bouwtechnisch ontwerpers, modelleurs en  
ondersteunende medewerkers, een groot en  
hecht team dat alle expertisen in huis heeft.  
We kunnen daarom ieder project tot in detail 
uitwerken, van initiatief tot en met oplevering. 
Bovendien is transparantie een groot goed bij ons; 
we werken samen in een open kantoorruimte en 
inspireren elkaar voortdurend om tot het beste 
resultaat te komen.”

Lees verder >>

LA | ARCHITECTEN INGENIEURS
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Transformatie en herbestemming CHV-bedrijfsruimten 

tot kunst- en cultuurcluster Noordkade, Veghel. 

Opdrachtgever: Gemeente Veghel.

Transformatie winkel- en kantoorpand 

tot 45 loftwoningen, Uden.

Opdrachtgever: Prinsenstal Vastgoed B.V.

Anders dan anders
“Het belangrijkste kenmerk van LA | Architecten Ingenieurs, is 
dat we altijd mét mensen vóór mensen werken om een bepaalde 
identiteit en karakter aan een bepaalde plek te geven. We 
kunnen ons als geen ander inleven in onze opdrachtgevers.  
We kruipen als het ware in hun DNA en brengen dat vervolgens 
terug in de woning of het gebouw. Een gebouw, ontworpen 
door LA | Architecten Ingenieurs, voelt daarom als een warme 
jas; op maat gesneden op een persoon of op de functie van het 
gebouw. Daarbij stoppen wij niet bij de vormgeving van de 
buitenkant. Ook het technisch, integraal ontwerp van installaties, 
akoestiek, licht en lucht wordt daar in meegenomen.”

Klanten
“Ons klantenportfolio is erg breed. Een van onze bekendste 
ontwerpen is die van het hoofdkantoor van Vanderlande aan de 

A50, waarvoor we ook het recent opgeleverde gebouw van  
de Vanderlande Academy ontworpen hebben. Maar we zijn  
ook actief in het MKB, het onderwijs, de zorg en de  
particuliere markt en werken bijvoorbeeld aan de geplande 
uitbreiding en nieuwbouw van Museum Vincentre (Vincent  
van Gogh) in Nuenen. En daarnaast hebben we ook de  
herbestemming van het voormalige CHV-terrein aan de 
Noordkade in Veghel tot kunst- en cultuurcluster mede  
vormgegeven; een enorme verrijking en publiekstrekker  
voor de gemeente Meierijstad.”

Ambitie regio Eindhoven
Het bureau heeft de ambitie om hun ervaring in stijlvolle  
woningbouw- en utiliteitsprojecten uit te breiden naar de regio 
Eindhoven. Anne-Marie: “Ik heb zelf in Eindhoven gestudeerd 
en woon mijn hele leven al in de regio Eindhoven. De stad is 

booming en heeft mijn hart. LA | Architecten Ingenieurs is  
een goede gesprekspartner voor zowel ondernemers en 
ontwikkelaars, als voor particulieren. We willen daarom graag 
met de Eindhovenaren in contact komen en persoonlijk kennis 
maken. Opdat ze ervaren dat wij als bureau nét even anders 
denken en dingen anders benaderen, om te komen tot een 
optimaal resultaat.”

Ontwikkelingen in de branche
“Kijkend naar de afgelopen jaren zien we dat duurzaamheid een 
belangrijk thema was en ook de komende jaren nog zal zijn.  
Ook wetgeving vanuit de Nederlandse overheid speelt daarbij 
een belangrijke rol. We gaan steeds meer naar circulair bouwen 
en naar een ‘No Waste-economie’. Het hergebruiken van beton 
is al mogelijk maar er zullen op dit gebied nog veel meer 
ontwikkelingen volgen.”

“Ik rijd iedere dag met veel plezier naar mijn werk. Niets leukers 
dan met opdrachtgevers te zoeken naar oplossingen voor hun 
huisvestingsvraagstukken, hen wonen en werken te laten  
beleven en een uniek ontwerp toe te voegen aan de omgeving.  
Daar krijg ik energie van! Ik laat daarom ook graag wat werk  
van LA | Architecten Ingenieurs zien. Ter inspiratie!” 

Mgr. Van den Tillaartstraat 1
5461 KX Veghel
0413-366711
www.la-architecten.nl
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Nieuwbouw hoofdkantoor (inclusief interieur- en 

landschapsontwerp) en parkeergarage Vanderlande, Veghel. 

Opdrachtgever: Vanderlande Industries B.V.


