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analyticus | hardloper | ontwerper en bouwer van mijn eigen huis | conceptueel denker | interdisciplinair |
onderzoeker | kunstenaar | teamplayer | ondernemer | voetballer | perfectionist | vader van 4 kinderen

WERKERVARING
bioarchitectuur | Culemborg
bioarchitectuur onderzoekt gedrag en vertaalt dit naar duurzame, functionele en moderne
architectuur
Mijn ervaring als interieurarchitect, bouwkundige en bioloog geven de bagage om ruimtelijke
opgaven zowel vanuit kunst, techniek als vanuit de wetenschap te benaderen en hierin een
passende balans te vinden.

2020 - heden

2019 - 2020
2016 - 2017

2017 - 2018
2015 - 2016

2015 – (sep)

Septemberkunst Aalten, Bocholt, Bredevoort Dinxperlo
• kunstenaar | onderzoeker
• expositie

BESTUUR
2006 – 2012

Monumentencommissie gemeente Culemborg
• vicevoorzitter, burgerlid

2011

Architectenexamen (BA, Bureau Architectenregister)
• Interieurarchitect | registratienummer 4.111215.003

1999 - 2002

Hogeschool van Amsterdam | Bouwkunde (BSc)

1990 - 1996

Universiteit Utrecht | Biologie (Master of Science)
• Theoretische en fysiologische studie naar visuele waarneming

1984 - 1990

VWO | Carmel College Salland | Raalte

PUBLICATIES van PROJECTEN
2020
2020

De Haagse hogeschool | Den Haag
• docent bouwkunde, opleiding Bouwkunde, faculteit TIS

2020

Starlab Furniture | Waardenburg

Bureau Waardenburg | Culemborg
• freelance adviseur Biodiversiteit en Natuur-inclusief bouwen t.b.v. het Leidens
Bioscience Park (LBSP)
• verantwoordelijk voor het geven van workshops en het opstellen van de
(deel-)adviesrapportage werkgroep stakeholders
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/leiden-bioscience-park/
rapport-biodivers-leiden-bio-science-park-06-06-2018.pdf
StudioMüllervanTol | Amsterdam
• freelance interieurarchitect
• verantwoordelijk voor ontwerp, bouwkundige uitwerking en esthetische directievoering
www.studiomullervantol.nl

2002 – 2014

Artist in residence
• kunstenaar | onderzoeker
• internship in het Werk aan het Spoel

Dankzij mijn multifunctionele achtergrond ben ik een veelzijdig gesprekspartner voor
overheden, (ecologisch) adviesbureau’s, ontwikkelaars, ontwerpers, gebruikers en bouwers.
www.bioarchitectuur.nl

• interieurarchitect
• verantwoordelijk voor acquisitie, ontwerp, productontwikkeling en PR
www.starlabfurniture.nl
2018 -2019

2017 – (sep)

OPLEIDINGEN

PROFIEL

2008 - heden

KUNST

OTH architecten | Amsterdam
• interieurarchitect
• verantwoordelijk voor ontwerp, bouwkundige uitwerking en esthetische directievoering
www.oth.nl

2020

2020
2020
2014
2013
2013
2011

deArchitect
Vleermuizentorens Son en Breugel en Hedwigepolder
Architectenweb
Vleermuizentorens ter vervanging van verdwijnende schuilplekken
A.Zine
Doolhoven in baksteen
Stadswerk magazine
De Alternatieve Vleermuizentoren
Eindhovens Dagblad
De vleermuizen in deze toren worden gepamperd
Pi-online
Capital C. De Amsterdamse diamantbeurs schittert weer
Museumpeil 42
Wereldberoemde boekenkast achter glas
Vermelding Gulden Fenix 2013
Transformatie Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
deArchitect
Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
Architect.nl
Interieur Corio, parel in een betonnen oester

VAARDIGHEDEN
MS Office (Word, Excel, Powerpoint) | Keynote | Pages | Numbers |Adobe Creative Suite (Photoshop,
Illustrator, Indesign) | Autocad | Sketchup
Nederlands | Engels | Duits (basis)
Rijbewijs B

VLEERMUIZENTOREN HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

bioarchitectuur

VLEERMUIZENTOREN HERTOGIN HEDWIGEPOLDER
Permanent vleermuizenverblijf (2020)
Zee of land?
De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen zal ontpolderd worden. Het land wordt aan de
natuur teruggegeven ter compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde t.b.v. de haven
van Antwerpen. In de polder staan boerderijen waarin vleermuizen verblijven. Een lang verhaal
kort: De Vlaamse Waterweg was opdrachtgever en bureau Waardenburg adviseur voor het
oprichten van een toren voor vleermuizen.
In Zeeland ligt land teruggeven gevoelig. De toren bestaat uit een solide kern dat in de dijk is
opgenomen, een middendeel bestaande uit een baksteen afkomstig uit de streek en een
topdeel opgetrokken uit hout, De vormen en de materialen hebben zowel een architectonische
als een ecologische functie. Het project is in meerdere tijdschriften verschenen.
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HOUTEN VILLA, CULEMBORG
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HOUTEN VILLA, CULEMBORG
Een vrijstaande villa volledig opgetrokken uit hout (2019). Duurzaam, circulair en modulair bouwen.
Modulaire Houtskeletbouw
Dit is mijn huis.Zelf ontworpen. Naast de belangrijke uitgangspunten duurzaamheid, C2C en
circulariteit is ook gezocht naar een zo helder en eenvoudig mogelijke plattegrond en gevel.
Aangezien het huis vrijstaat en zich oriënteert naar alle zijden, heeft een gevel geen specifieke
voorrang op een andere. De afgeronde hoeken zijn hiervan het gevolg. De hoeken verzachten
eveneens het silhouet.

BEGANE GROND

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING
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CAPITAL C, AMSTERDAM

StudioMullervanTol

CAPITAL C, AMSTERDAM
Inrichting van de oude Diamantbeurs in Amsterdam (2018)
Diamantbeurs
Winnaar van de Staalprijs 2020. Zwarts & Jansma architecten tekenden voor de renovatie van
het monumentale gebouw aan de Weesperstraat en voor de nieuwe bolvormige dakopbouw.
StudioMülervanTol zorgde voor het interieurontwerp.
Capital C biedt kantoorruimte voor creatievelingen en start-ups. Op de begane grond bevindt
zich een lunchruimte en ruimte voor optredens en presentaties. Op de 1e en 2e verdieping zijn
kantoorcellen gecreëerd die los gehuurd kunnen worden. Opdrachtgever Sijthoff Media groep
heeft zelf de 4e verdieping betrokken. De glazen bol omvat een restaurant en een eventspace.

StudioMullervanTol

72 & SUNNY, AMSTERDAM

StudioMullervanTol

72 & SUNNY, AMSTERDAM
Inrichting 72&Sunny Creative workspaces (2015)
Californië
72 graden Fahrenheit is ongeveer 22 graden Celsius. Mooie temperatuur. Niet te warm en niet
te koud. Het Amerikaanse reclamekantoor heeft nu zijn hoofdkantoor in Amsterdam: hipsters,
hardwerken, expats. Een aantal verdiepingen aan het oude schoolgebouw aan de Westerstraat
zijn inmiddels ingericht naar ontwerp van StudioMüllervanTol.
Begane grond
Op de begane grond is behoefte aan extra werkplekken, een atelier, een barbershop, een
douche, een werkruimte dat creativiteit en interactiviteit genereert en een pantry.
StudioMüllervanTol heeft ook hier een ontwerp gemaakt: nu ingetogen, met relatief weinig kleur
maar kwalitatief goede materialen, zoals eiken, koper en Kvadrat stoffen.

StudioMullervanTol

PAX CHRISTIE, UTRECHT
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PAX CHRISTIE, UTRECHT
Een verscholen oecumenisch object in de commerciële omgeving van Hoog Catharijne (2014)

Hoog Catharijne
Hoog Catharijne is gemoderniseerd. Een grote passage in het
Godebaldkwartier is verlegd. Dit heeft nadelige gevolgen voor de
bereikbaarheid van een bijzonder gebouwtje. In de zee van commercie ligt een
kapel als een kalm, ingetogen eiland van rust en bezinning.
Ontwerp
De kapel is veelhoekig en opgetrokken uit MBI stenen en schoonbeton.
Aansluitende wanden worden of van glas of ze zijn “om de hoek” gelegd,
waardoor zoveel mogelijk “hoeken” vrij wordt gemaakt. De omliggende ruimte
wordt ingevuld met een wandbank, tafels en zitjes en fungeert als een
uitnodigende en ingetogen ontmoetingsplek.
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PThU AMSTERDAM
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PThU AMSTERDAM
Huisvesting van de PThU in de VU, Amsterdam (2012 - 2013)

Protestantse Theologische Universiteit
De Protestantse Theologische Universiteit (kortweg PThU) heeft zich gevoegd bij de
Theologische faculteit van de RUG in Groningen en de faculteit der Geesteswetenschappen
van de VU in Amsterdam. Twee totaal verschillende plekken en gebouwen. Gevraagd: een
zelfde identiteit en een ingetogen en universitaire sfeer.
VU
Het VU gebouw aan de Boelelaan aan de Zuid-as in Amsterdam is een markant,
structuralistisch betonnen gebouw. Na sloop van de ruwe standaard VU huisvesting springen
de betonnen cassettenplafonds in het oog. De vleugel is gelijkvloers en loopt met 3 beuken
om een binnentuin. De afstanden zijn lang: de totale lengte is 175m .
Opzet
De entree is publiek en voor iedereen toegankelijk. In deze beuk liggen de collegezalen. Met
verticaal geplaatste houten lamellen wordt het zicht in de collegezalen gereduceerd. Door de
lamellen op 2 plaatsen in een kromming te plaatsen wordt het perspectief gebroken. De
tweede beuk bevat het ontvangst- en ontmoetingsgebied met het half ovalen auditorium. Dit is
het hart van de organisatie. Hier ontmoeten studenten en docenten elkaar. Verderop ligt - in
een steeds minder publieke zone - de kapel, de bibliotheek en om de hoek de werkkamers
van de docenten.
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PThU GRONINGEN
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PThU GRONINGEN
Huisvesting van de PThU in een monumentaal pand, Groningen (2012-2013)

Protestantse Theologische Universiteit
De Protestantse Theologische Universiteit (kortweg PThU) heeft zich gevoegd bij de
Theologische faculteit van de RUG in Groningen en de faculteit der Geesteswetenschappen
van de VU in Amsterdam. Twee totaal verschillende plekken en gebouwen. Gevraagd: een
zelfde identiteit en een ingetogen en universitaire sfeer.
Groningen
Het voormalige bankgebouw aan de Oude Ebbingestraat is door de PThU aangekocht. De
inrichting van het gemeentelijk monument is uit de jaren 80 en verouderd. Het is er somber
en de routing door het gebouw is niet goed. Desondanks voel je dat het gebouw enorm veel
potentie heeft.
Opzet
De centrale ontmoetingsruimte is het hart van de organisatie geworden. Hier ontmoeten
docenten en studenten elkaar. Het dak en de begane grondvloer zijn opengebroken zodat
daglicht de ontmoetingsruimte en in het souterrain gelegen bibliotheek bereikt. Een nieuwe
trap verbindt alle niveaus op een logische manier met elkaar.

oth_architecten

ANNE FRANK HUIS, AMSTERDAM
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ANNE FRANK HUIS, AMSTERDAM
Update van het Anne Frank Huis (2011)

Het Anne Frank Huis
Jaarlijks heeft Anne Frank Huis 1,2 miljoen bezoekers. Ter vergelijking: het vernieuwde
Stedelijk Museum in Amsterdam heeft er 700.000. Als je vervolgens bedenkt dat al deze
mensen in een klein grachtenpand de indrukwekkende geschiedenis van Anne Frank ervaren
en dat iedereen langs de boekenkast het achterhuis inkruipt , besef je dat voor de vormgeving
van het interieur niet alleen een weloverwogen sfeerindruk een belangrijke rol speelt maar
ook een vloeiende doorstroom van bezoekers.
Weloverwogen sfeerindruk
De museumroute voert door een tal van verschillende ruimten. Belangrijk is dat de gehele
route als één geheel functioneert en dat de sfeer van de ruimten verschillend, maar toch in
elkaars verlengde liggen. Het gebruik van lichte kleuren en diverse tinten grijs geven een fris
doch ingetogen uitstraling. Op veel wanden zijn teksten uit het dagboek of brieven gebruikt.
Vaak dienen de vitrines als multifunctionele meubelstukken: display en zitelement.
Doorstroom
De vitrines zijn zodanig geplaatst dat de bezoekers alles goed kunnen bekijken en de
doorgang van andere bezoekers niet blokkeren. Dit werkt zeer delicaat. Zo bleek na
heropening dat het geluid van een aantal video’s te hard stond, zodat mensen meer afstand
van de bron namen, waardoor de doorstroom naar andere ruimtes geblokkeerd werd. De
grootte van letters en verschillen in helderheid van ruimten hebben een vergelijkbaar effect.
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KRAANSPOOR, AMSTERDAM
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KRAANSPOOR, AMSTERDAM
Nieuwbouw kantoorgebouw op een oud kraanspoor van de NDSM werf (2006)

NDSM werf
In Amsterdam Noord ligt de NDSM werf. Het is tegenwoordig een plek waar in grote, ruwe
gebouwen bijzondere nieuwe organisaties en bedrijfjes zijn gevestigd. De betonnen structuur
van bijna 300 meter lang fungeerde als een hooggelegen spoor voor 2 bouwkranen waarmee
schepen werden afgebouwd nadat zij te water waren gelaten.
Kraanspoor
Bovenop deze structuur is een liggende wolkenkrabber gebouwd. Het gebouw is drie lagen
hoog en heeft een oppervlakte van meer dan 10.000m2. De gevel is uitermate duurzaam en
bestaat uit 2 lagen. De buitenste laag bestaat uit glaslamellen die per cluster geopend of
gesloten kunnen worden. Dit geeft de gevel een heel dynamisch uiterlijk. In de stijgtorens zijn
de entrees aangebracht met een lift, een trappenhuis gemaakt en een aantal
vergaderkamers.
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INTERNATIONAL SPAR, AMSTERDAM
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INTERNATIONAL SPAR, AMSTERDAM
Huisvesting van International Spar aan het Rokin in Amsterdam (2005)

Spar
De Spar is Nederlands! Met het hoofdkantoor aan het Rokin in Amsterdam. Spar had reeds
het monumentale pand op nummer 101 in bezit. Dit pand is gerenoveerd en voorzien van een
nieuw restaurant in het souterrain en moderne vergader- en werkplekken. Kwaliteiten van het
pand hebben we uitgebuit: lichthoven, zicht op achterkanten van de stad en een doorkijk van
Rokin naar Nes (de straat aan de achterzijde).
Mart van Schijndel
Het veel bekendere pand daarnaast, dat van Mart van Schijndel, kwam tijdens de bouw te
koop te staan. Dit is aangekocht en functioneel gekoppeld aan het net vernieuwde monument.
De aanschaf en de functionele verbinding (lift en trappenhuis) gaf direct een flinke
meerwaarde aan beide panden. Hierdoor werd de aanschafwaarde al snel terugverdiend.

oth_architecten

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN
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LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN
Aanpassing van de hoofdentree van het Leids Universitair Medisch Centrum (2004)

LUMC
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een enorm gebouw. De voorzijde ligt aan
een plein en gericht op de stad en het Centraal Station. De entree wordt gemarkeerd door
een grote losstaande luifel.
Entree
De entree hebben we aangepast. Een uitbouw van hout en glas onder de bestaande luifel
heeft het wachtgebied vergroot. Alle verstorende elementen in de hal zijn verwijderd. De
wanden zijn op afstand bekleed met horizontale esdoorn lamellen die een rustige en warme
indruk geven. Precies wat patiënten nodig hebben als zij met zorgen een ziekenhuis
binnenkomen.
Vanzelfsprekendheid
De receptiebalie ligt in het verlengde van de hoofdentree en is weggewerkt in de houten
lamellen wand. De vindbaarheid en zichtbaarheid van de balie is hiermee goed en
vanzelfsprekend. Een belangrijke route, dwars op de as van entree naar balie kreeg een witte
gietvloer en benadrukt logisch en niet verwarrend deze dwarsroute.
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