Curriculum Vitae
Beroepsloopbaan
09/2004 tot nu

Universitair docent, coördinator en onderzoeker aan de TU Delft,
Faculteit ‘Architecture and the Built Environment’, Leerstoel
‘Architecture and Dwelling’.
Onderwijs in het kader van mijn werk aan de universiteit
−

−

−
−

−
−

−
−

−

−

06/2018 - nu: ontwikkeling en uitvoering van een
afstudeerstudio ‘Ontwerpen voor zorg’ in samenwerking met
Habion (vastgoed zorgsector) en docenten zoals Leeke
Reinders, antropoloog; Mo Sedighi, architect; Leo Oorschot
(architect) Deze studio draait nog steeds.
01/2018 - 07/2018: ‘Een tweede Jeugd’, ontwikkeling en
uitvoering van een keuzevak voor masterstudenten in
samenwerking met Habion, vastgoed zorgsector. Doel was een
visie te ontwikkelen voor de transformatie van twee
verzorgingshuizen en een betere verbinding met de wijk
waarin deze huizen staan vanuit onderzoek naar de behoeftes
van de bewoners en de andere stakeholders.
09/2017 - nu: lid van de opleidingscommissie van de faculteit
06/2017 - 03/2018: interdisciplinair afstudeerstudio ‘Health’ in
samenwerking met afdeling management, architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur. Doel is het
ontwikkelen van een ruimtelijke visie op het thema
gezondheid en zorg. Activiteiten in de stad zoals een
workshop ‘walkability’.
02/2017 - 06/2017: Sabbatical voor korte samenwerkingen en
lezingen in het buitenland. [Japan, Zuid-Korea, Australië]
03/2016 - 02/2017: Msc3 onderzoekseminaar en aansluitend
vanaf september 2016 het Msc 1 ontwerp studio ‘Good
neighbourhood - Mariahoeve, The Hague’, in samenwerking
met de Gemeente Den Haag.
09/2015 - 03/2016: onderwijsvrijstelling, afronding dissertatie
09/2007 - 09/2015: Msc3 en Msc 4 coördinator. Thema en
begeleiding van de afstudeer studio’s, veel samenwerking met
de overheid in Berlijn, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.
De ontwerpopgaves lagen altijd op actuele en vaak
problematische locaties midden in de stad. Er werd veel
onderzoek met de studenten in de wijk gedaan.
07/2011 - 08/2012: voorbereiding en doorvoering van een
afstudeerstudio over krimp in Nord Italië, Summer school in
Italië in samenwerking met de Politecnico di Milano, Prof.
Mario Fosso.
10/2011: gastspreker aan de KUAD
(Kyoto University of Art & Design), Japan, leerstoel
‘Environmental studies’ Prof T. Yokouchi. Begeleiding van een
weekseminar ‘The qualities of the Machiya - a traditional Kyoto
townhouse’. Afsluitend mijn advies aan de Gemeente Kyoto
over de Machiya als een cultureel erfgoed
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09/2004 bis 09/2007: organisatie en uitvoering van MasterOnderwijs aan de faculteit voor architectuur, TU Delft.
Onderzoek in het kader van mijn werk aan de universiteit
−

−

−

−

−
−

2019/20 Aanvraag en toekenning onderzoek voor
Ontwerp&Overheid: Ontwerp van openbare ruimtes voor een
gelukkig ouder worden. Samenwerking van de TU Delft met de
TU Eindhoven, Dr. Ir. Birgit Jürgenhake en Dr. Ir. I. Ossokina.
06/2018: aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor het thema
‘designing a community of care’ voor een onderzoek in
samenwerking met Habion en L. Reinders: ‘The pattern
language of caring and community’
09/2017 – nu: ‘Ageing and housing - Visual anthropology and
the architecture of care and ageing’. Een onderzoek met de
antropoloog Dr. Leeke Reinders met bijzondere aandacht voor
de kwetsbare ouderen en hun leefomgeving. In samenwerking
met Habion en masterstudenten.
10/2016: verdediging van mijn dissertatie: De gevel – een
intermediair element tussen buiten en binnen - Over het tonen
en vertonen van het twintigste-eeuwse woongebouw in
Nederland. Promotoren: Prof. ir. D. van Gameren, TU Delft;
Prof. ir. W. van den Bergh, RWTH Aachen, Dr. ir. Hielkje Zijlstra,
TU Delft.
De dissertatie kan worden gedownload:
https://journals.open.tudelft.nl/index.php/abe/article/view/16
42
10/2011 - 11/2011: ‘The Machiya townhouse in Kyoto,
Architect in Residence Project in Kyoto, Japan’
06/2011 tot nu: coördinator van een werkgroep tijdens de
jaarlijks ENHR conferentie (European Network of Housing
Research), Thema: ‘Research on Residential Architectural and
its users’. http://cyprusconferences.org/enhr2020/

Werkzaamheden als zelfstandige
12/2014 tot 01/2017

Medeoprichter van de onderneming ‘startruimte010’
In Rotterdam, een ‘broedplaats’ voor jonge startende architecten.
Hier biedt een groep experts haar kennis aan de jonge generatie
aan. [Samen met A. van Doorn, bouwmanager]. Samen met de starters
zochten wij vooral nar maatschappelijk zeer relevante opgaves.

01/2002 tot 12/2014

Oprichter van de onderneming ‘Over Ruimte’
Architectuur - Ontwerp - Advies – Onderwijs
[Vanaf 09/2004 naast de werkzaamheden aan de TU Delft]
−

−

−

09/2003 - nu: regelmatig gastdocent voor architectuur lezingen en
activiteiten bij het HOVO Rotterdam
09/2003 -2006: regelmatig gastdocent voor Architectuur lezingen en
activiteiten bij het HOVO Den Haag
Alle thema‘s voor lezingen en workshops werden door mij aangedragen.
Onder andere de thema’s: Die Pioniers van de Moderne; F.L.Wright;
Architectuur zien; Discussieavonden net lezingen uit verschillende disciplines
over ‘Thuis in de stad’;
De geschiedenis van het wonen in Nederland, Het Japanse Huis;
09/2001 - 09/2004: gastdocent aan de TU Delft
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−

11/1999 tot 01/2002

09/2002 - 09/2003: freelance architect bij 3TO Architecten, Den Haag bijzondere aandacht voor het ontwerp van de gevels voor de uitbreiding van
het Shell Hoofdgebouw in Den Haag.

Korte familie fase
Werkzaamheden als zelfstandige

12/1997 tot 11/1999

Architect bij Kees Christiaanse Architecten & planners [KCAP]
Rotterdam.
− Projectarchitect, uitvoeringsfase van een woon-zorgcomplex in
Pijnakker.
− Projectarchitect, ontwerpfase, woongebouw in Zoetermeer.

03/1995 tot 12/1997

Architect bij Erick van Egeraat Architecten, Rotterdam
− Voorlopig ontwerp woningen Spangense Kade, Rotterdam.
− Voorlopig ontwerp woningen in Dresden, niet gerealiseerd.
− Voorlopig ontwerp restaurant en woningen Rivierstraat
Rotterdam, niet gerealiseerd.
− Voorlopig ontwerp, medewerking in het ontwerpteam,
renovatie van een Turkse Bank in Rotterdam, niet gerealiseerd.
− Voorlopig ontwerp, medewerking in het ontwerpteam,
ontwerp Grote Markt in Groningen, medewerking in het
ontwerpteam, klein meubels zoals een abri en kiosk.
− Medewerking in het ontwerpteam, Pop-podium in Breda.

01/1990 tot 03/1995

Architect bij Mecanoo Architecten, Delft
− Projectarchitect ontwerp renovatie en uitbreiding
Natuurmuseum in Rotterdam, alle bouwfases.
− Medewerking in het ontwerpteam, ontwerp van een
woongebouw aan het Herdenkingsplein te Maastricht.
− Projectarchitect van de drie woontorens IGA Stuttgart 1993,
alle bouwfases en esthetische begeleiding.
− Medewerking in het ontwerpteam, woonhuis Francine Houben
in Rotterdam Kralingen, ontwerp en details.

10/1988 tot 01/1990

Architect bij de 'Werk-Gemeinschaft-Karlsruhe (WGK) Duitsland
− Medewerking in het ontwerpteam, winkelcentrum
aan het ‘Mühlburger Tor’ in Karlsruhe.
Opleiding tot architect

09/1980 tot 07/1988

09/1985-02/1986

Studie Architectuur aan de Universiteit Fridericiana te Karlsruhe, met diploma
tot ingenieur, enkele jaren later inschrijving in het architectenregister in
Nederland.
09/1987-07/1988 – Afstudeerontwerp aan de Universiteit Fridericiana te
Karlsruhe: Kunsthal in Rotterdam; Leerstoel ‘Gebäudelehre’ Prof Jo Coenen.
Semester deelname aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam
Met een stage van drie maanden bij Reijenga Postma architectuur en
stedenbouw in Voorburg
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Beroepsbegeleidende activiteiten
Vanaf 2009 tot nu

Fascinatie Japan
- Vanaf 11/2018: Architectuurreis Japan, jaarlijkse inhoudelijke
reisleiding, met Labrys. https://labrysreizen.nl/reizen/japanarchitectuur
- 09/2012 tot nu : Lezingen over Japanse architectuur
- 2009 tot nu : Reizen door Japan en studie van de Japanse
architectuur in 2009, 2010, 2011, 2017 twee keer, 2018

Vanaf 2013 tot 07/17

Senior-expert architect bij PUM
[PUM adviseert ondernemers die al enige tijd actief zijn. Ze boeken al
lichte vorderingen, maar weten dat er nog heel wat te winnen valt. Ze
lopen aan tegen een specifiek probleem in hun bedrijfsvoering, maar
hebben niet de kennis en ervaring om zelf met een oplossing te
komen. Die kennis is vaak ook niet in hun omgeving te vinden.]
−
03/2015 – ‘Namabusa College of Commerce’ in Kampala,
Oeganda. Ontwikkeling van een programma voor de
uitbreiding van de beroepsschool, is samenwerking met een
team van leraren. Voorstel voor een ontwerp.

Rotterdam, juli 2020
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