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AVB bedrijfshal griftpark

SVL villa horatiuslaan utrecht

SVL wooncomplex buitenveldert amsterdam SVL uitbreiding vve school

SVL renovatie woning wim sonneveldlaan

ATA woning waterweg de bilt SVL villa horatiuslaan utrecht

QUA inrichting kembo toonzaal veenendaal

SVL villa horatiuslaan utrecht

RO KOSTER / ATA rechthuys van wulven

HKU meubelontwerp

opleidingen:
1993 – 2002

Academie van Bouwkunst te Amsterdam
afdeling architectuur
opleiding afgerond (master of architecture)
(AVB afbeeldingen)

1986 – 1993

Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht
afdeling architectonische vormgeving en
interieurarchitectuur
opleiding afgerond (bachelor) inclusief diverse stages
(HKU afbeeldingen)

1980 – 1986

SVL renovatie woonhuis houdringe de bilt

Middelbaar Technische School te Deventer
afdeling bouwkunde
opleiding afgerond inclusief diverse stages

praktijkervaringen:
2011

oprichting Noordzeearchitecten
eigen bureau te Utrecht.

2000 – 2010

Architectuurbureau Sluijmer en Van Leeuwen
architectenbureau te Utrecht.
functie: architect en projectleider.
(SVL afbeeldingen)

1996 – 2000

Albert Turk Architectuur
eigen bureau te Utrecht.
diverse ontwerpstudies en realisaties voor particulieren.
werkzaam als freelancer voor diverse architectenbureaus.
(ATA / DIV afbeeldingen)

1993 – 1996

QuA Associates
bureau voor interieurarchitectuur, multimedia en grafische
vormgeving te Utrecht (thans Amsterdam).
functie: architect, meubelontwerper, projectleider
(QUA afbeeldingen)

1991 – 1993

opdrachten voor diverse ontwerpbureaus,
architectenbureaus, televisie en particulieren.
(DIV afbeeldingen)

HKU filmcafe deventer

ATA ontwerp cataloguswoning

ATA woonhuis te varengeville sur mer (fr.)

AVB poppodium utrecht

SVL renovatie woonhuis wim sonneveldlaan utrecht

ATA nieuwegracht utrecht

DIV cd meubel

QUA mexx amstelveen

QUA kantoorpand vsb bank AVB popodium utrecht

SVL woningen museumkwartier utrecht

HKU filmcafe deventer

SVL villa horatiuslaan

QUA mexx gent (b)

QUA kembo veenendaal

SVL villa horatiuslaan utrecht

ATA prijsvraag ‘new deal’ amsterdam

SVL wooncomplex buitenveldert amsterdam

AVB mobile home

AVB mobile home

QUA trapontwerp

SVL wooncomplex dichterswijk utrecht

AVB poppodium utrecht

DIV decorontwerp vpro kindertelevisie

ATA atelier varengeville

SVL villa beukenburg groenekan

SVL wooncomplex dichterswijk utrecht

SVL sportdorp te hoofddorp

ATA studie nw koekoekstraat SVL villa horatiuslaan utrecht

SVL university college utrecht haalbaarheidstudie

AVB hotel amsterdam zuidas

SVL woonhuis houdringe de bilt

AVB poppodium utrecht

SVL wooncomplex buitenveldert amsterdam AVB villa beukenburg groenekan

QUA mexx groningen

ATA woonhuis varengeville sur mer (fr.)

SVL villa horatiuslaan utrecht

SVL studie university college

AVB bibliotheek amsterdam

AVB poppodium utrecht

SVL buitenveldert a’dam

AVB eindexamen poppodium utrecht

SVL villa wim sonneveldlaan

ATA renovatie trans 1 universiteit utrecht

ATA ontwerp cataloguswoning

AVB woonhuis java-eiland

SVL villa horatiuslaan utrecht

QUA inrichting kantoor te amsterdam

SVL ostadelaan utrecht

AVB studie sloten amsterdam

QUA mexx gent (b)

AVB poppodium utrecht

AD KIL / ATA woningen bergen op zoom

SVL
QUAmuseumkwartier
mexx groningenutrecht

SVL villa beukenburg groenekan

ppodium utrecht

AVB noorderijpolder

AVB vliegveldterminal

AVB bibliotheek amnsterdam

SVL woonhuis houdringe

SVL villa horatiuslaan

AVB woningbouw leidsche rijn

ATA interieur transitorium universiteit utrecht RO KOSTER / ATA kasteel heemstede

AVB van abbe museum eindhoven

ATA balie ssc universiteit utrecht

ATA woning varengeville

SVL studie tio oudenoord utrecht

