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Samenvatting
Allround architect met een brede ervaring in een grote variatie aan
projecten en projectfasen, van woningbouw tot infrastructuur en van
concept en studie tot realisatie. Zelfstandig, analytisch en onderzoekend
ingesteld. Werkt graag in teamverband en samen met andere disciplines.
Prettig in de omgang, goede luisteraar en scherp als nodig. Neemt graag
verantwoordelijkheid op zich en is gericht op het behalen van zo hoog
mogelijke kwaliteit. Kerncompetenties: analyse, onderzoek, concept en
strategie, visualiseren, 3d modelleren, tekenen en detailleren.

Opleidingen
Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde

Masters in Architectuur en Real Estate & Housing. Diploma behaald: ja

1995 - 2005

̵̵ Extra curriculaire onderdelen: AM - Gebouw, techniek en bouwmanagement, BM - Highrise workshop,
MS - Locatie ontwikkeling, D11 - Presentatie technieken, U4 - International Design Seminar Indesem
2000
̵̵ Afstudeerproject ‘Woest Wonen, doelgroepbenaderingen in de Nederlandse woningbouw’
Mentoren: prof. dr. ir. Jo Coenen, prof. ir. Hans de Jonge, prof. ir. Fons Verheijen, dr. ir. John Heintz.

Atheneum Rijksscholengemeenschap te Enkhuizen

1989 - 2005

Diploma behaald: ja

Werkervaring
wUrck architectuur, stedenbouw en landschap

architect vanaf juni 2015
Als architect werkzaam aan projecten in woningbouw, stedenbouw en infrastructuur in diverse diverse fasen. In
multidisciplinair verband, soms in samenwerking met externe ingenieursbureau’s

Ingenieursbureau Den Haag - afdeling bouw & architectuur

architect, 3d modelleur 2013 - 2014
Als architect bij de gemeente Den Haag aan diverse projecten in diverse diverse fasen gewerkt, in
multidisciplinair verband, soms in samenwerking met externe ingenieursbureau’s

̵̵ Ontwerp afvalbrengstation, vernieuwing Spuibrug, hergebruik wachtershuisje park Clingendael,
architectuurvisie Rotterdamse baan, vernieuwing Haagse Markt, renovatie Brouwersgracht 2

Zelfstandig / Freelance architect		

onderzoek, ontwerp en ondersteuning, 2010 Ontwerp, onderzoek, projectondersteuning, 3d modellering en visualisaties
		

̵̵ Prijsvragen op het gebied van particulier opdrachtgeverschap en woningbouw, haalbaarheidsstudies

Queeste architecten

architect, projectleider, 3d visualisator, Den Haag, 2007 - 2010
Actief in onderzoek, schetsontwerp, definitief ontwerp, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding o.a.
Infrastructurele tenders, masterplannen, prijsvragen en haalbaarheidsstudies

̵̵ Brug Wilhelminakanaal, Tilburg,

Tender Sluizen en stuwen, Masterplan ‘t Laar, Tilburg, Prijsvraag
Cascadepark Almere, Ontwerp en realisatie Haagse Hopjes, Den Haag, Verbouwing Gabrielschool, Delft
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SuperNova Studios		

architect, oprichter en vennoot, Delft, 2000 - 2007
Actief in ontwerp, onderzoek, presentaties en 3d modelleren en visualisaties. Zelfstandig en in opdracht

̵̵ Woningbouwprojecten, concept, schets, haalbaarheid
̵̵ Prijsvragen woningbouw en stedenbouw, haalbaarheidsstudies,
̵̵ Begeleiding bewonersbijeenkomsten woonvisie Delft 2025, visie op zorg in 2025 i.s.m. Twynstra Gudde,
FutureNova, film over visie over wonen in 2020 voor Happy Chaos

Overige relevante ervaringen
Legermuseum

assistent van hoofd depot, Delft-Soesterberg, 2011-2012
Assistentie bij inrichting depot tijdens verhuizing van Delft naar Soesterberg

Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening

student-lid, 2002-2005
De VCW beoordeelde onderzoek en gaf advies over het onderzoeksbeleid van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Faculteit Bouwkunde

student-lid van het bestuur- en managementteam, TU Delft, 2001 - 2002
Spil in de communicatie tussen decaan en studenten

International Design Seminar INDESEM

voorzitter, Delft, 1999-2002
Seminar over architectuurvergelijking en beoordeling, met een symposium, workshop, lezingen en excursies

de Architekten Cie		

stage, 4 maanden, Amsterdam, 1999
Afdeling Research & Development, projectondersteuning en onderzoek naar nieuwe kantoorconcepten

Bouwbedrijf Elion en Pajkrt

Werkzaam bij de bouw van een sportcomplex in Rijswijk

assistent-timmerman, Rijswijk, 1999

Kwalificaties
Software		
̵̵ 3D studio Max (incl Mental Ray), Sketchup, Artlantis - professioneel
̵̵ AutoCad, Revit - professioneel
̵̵ Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign), Lightroom - professioneel
̵̵ Microsoft Office - professioneel
Prijzen
		
̵̵ Natuurbrug Zeepoort (Bloemendaal) - gewonnen met wUrck (2015 - )
̵̵ Tender Brug Wilhelminakanaal (Tilburg) - gewonnen met Queeste architecten, 2009/2010
̵̵ Tender Fietstunnel A13 (Delft) - 2e plaats, met Queeste architecten, 2007
̵̵ Herbestemming Brugwachtershuisjes (Leidschendam-Voorburg) - eervolle vermelding, 2006
Talenkennis
̵̵ Nederlands - moedertaal, Engels - C1, Duits - B1, Frans - A2
Interesses
̵̵ Fotografie - analoog en digitaal
̵̵ Architectuur - techniek, geschiedenis, theorie, excursies naar steden en gebouwen
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