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1947 Hilversum  •   TU Delft, bouwkunde / architectuur, cum laude 1978

Sinds 1978 als architect gevestigd in Den Haag. 

1988 – mei 1997 H.O.L.Y. Architecten te Den Haag, maatschap met José Osorio Lobato en Vera
Yanovshtchinsky. Het bureau realiseerde een omvangrijke productie aan de meest diverse gebouwen. 
Diverse prijzen, prijsvragen en meervoudige opdrachten werden gewonnen.

1997 – 2003 Homan I Osorio Lobato Architecten.

Ee n  a a n t a l  p ro j e c t e n  ko r t  t o e g e l i c h t  

1986 Projectsubsidie van de Stichting Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
voor een studie naar de stedenbouwkundige structuur van de Haagse binnenstad. Het project werd in
oktober 1987 gepubliceerd in het blad de Architect. 

1988 Met Jose Osorio Lobato, winnaar internationale woningbouwprijsvraag voor een locatie ten zui-
den van Kopenhagen. 

1993 Door de gemeente Rotterdam uitgenodigd voor een meervoudige opdracht voor jongerenhuis-
vesting op de Wilhelminapier op de Kop van Zuid. De meervoudige opdracht werd gewonnen en het
gebouw is in oktober 1998 opgeleverd.

1999 In opdracht van het bestuur van de Stichting Nederland Wereldtentoonstelling, aangesteld als
inhoudelijk supervisor van het ontwerpproces van de Nederlandse inzending naar de wereldtentoonstelling
EXPO 2000 in Hannover.

2000 Winnaar van een selectieprocedure van Bureau Rijksbouwmeester, voor de aanstelling van een
architect/stedenbouwer voor de nieuwe legerbasis voor het Joint Air Defence Centre op vliegbasis De
Peel. Na het afronden van het stedenbouwkundig ontwerp, werd tijdens het VO voor de gebouwen de 
visie van het Ministerie van Defensie op het met de Rijksbouwmeester overeengekomen ambitieniveau
gewijzigd : het werk werd in 2002 voortgezet door de eigen gebouwendienst van het Ministerie van
Defensie.

2001 – 2005 Ontwerper van het inrichtingsconcept van het Catshuis in Den Haag en superviserend
architect bij de uitvoering van bouw en inrichting. Uitwerking van het ontwerp voor het interieur in 
samenwerking met architect Moriko Kira, interieurarchitect Herman Zeekaf en restauratiearchitect
Henny Brouwer. 



Menno Homan architect

2005 –  2008 Herman Zeekaf, interieurarchitect te Maastricht en Menno Homan ontwerpen op
uitnodiging van F. van Lanschot Bankiers, een visie voor de verbouw en inrichting van het hoofdkantoor
van F. van Lanschot Bankiers te ’s-Herto gen bosch. Op basis van deze visie wordt in september 2006 
de opdracht verkregen voor de: ‘Revitalisering van het hoofdkantoor van F. van Lanschot Bankiers te 
’s-Hertogenbosch’. In juni 2008 is het Definitief Ontwerp gepresenteerd en met instemming ontvangen. 
In de tweede helft van 2008 is het project stopgezet als gevolg van de financiële crisis. Het bestuur van de
bank beraadt zich over een aangepaste visie op een hoofdkantoor voor Van Lanschot Bankiers.

N eve n a c t i v i t e i t e n

1988 – 2004  Docent aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam.

1993  Medeoprichter van het Haags Architectuur–platform Wils en Co. Jarenlang lid van de 
programmaraad van Wils en Co, daarna redactielid van het Wils en Co bulletin. Wils en Co is 
eind 2001 opgeheven.

Maart 1999 — juli 2003 Gedurende twee dagen per week : artistiek leider van het architectenbureau
van de Rijksgebouwendienst.

1 januari 2003 Beëindiging van de maatschap Homan | Osorio Lobato Architecten.

2002 Menno Homan wordt door de toenmalige Rijksbouwmeester Jo Coenen gevraagd om het 
nieuwe ambitieuze architectenbureau van de Rijksgebouwendienst te leiden als Hoofd Ontwerp 
van de Directie Advies & Architecten. Deze functie wordt op 1 januari 2003 geaccepteerd. Naast 
de managementtaak, realiseert Menno Homan als architect verscheidene complexe opdrachten, 
waaronder :
•  de vernieuwing van het Catshuis.
•  de verbouw van het Belastinggebouw in Arnhem tot  Openbaar Ministerie.
•  samen met architect  Remco Bruggink, ontwerp van een gebouw in het sleutelproject Den Haag
Nieuwe Centrum : gebouw de ‘Lampion’.

Najaar 2007  De architectonisch ontwerpfunctie bij de Rijksgebouwendienst wordt als gevolg van 
wijzigend beleid weer afgebouwd volgens het politieke adagium: ‘wat de markt kan, moet de markt 
ook doen’. Menno Homan neemt in de zomer van 2007 als gevolg van deze beleidswijziging ontslag.
Projecten waarbij hij als ontwerpend architect bij de Rijksgebouwendienst is betrokken, waaronder de
renovatie van de gezamenlijke musea Gevangenpoort en Galerij Prins Willem V in Den Haag worden
afgerond in een dienstverband van twee dagen per week tot aan de feitelijke uitdiensttreding. 

2007 Vestigt zich opnieuw in Den Haag : Menno Homan architect. Voor grotere projecten is er een 
samenwerkingsovereenkomst met 3TO Architecten te Den Haag.

2009 – docent architectuur Faculteit Bouwkunde TU Delft

2012 tot 2015 voorzitter Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam – Stadsdeel Centrum  



oktober 2015 tot oktober 2017 voorzitter van De Welstands-/ Monumentencommissie 
van de gemeente Maastricht.


