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THOMAS DE BOS

PERSONALIA

Naam:   Thomas Arie Johannes de Bos
Adres:  Smaragdhorst 328
Postcode + Plaats  2592 RX Den Haag 
Nationaliteit:   Nederlandse
Geslacht:   Man
Geboortedatum:   16-05-1986
Geboorteplaats:   Vlissingen
Telefoon:  06-51601205
Email:  thomas@debosdesign.nl
Website:  www.debosdesign.nl
Architectenregister : 1.130301.020

OPLEIDINGEN

sep 2009 - jul 2012  Master Architecture, Technische Universiteit Delft
  (diploma behaald juli 2012)
  Studierichting Architecture & Dwelling
  Afstudeerproject ‘Gate to North’, specialisatie Woningbouw

sep 2004 - maa 2011  Bachelor Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
  (diploma behaald maart 2011)
  Eindproject ‘Particulier Woonhuis’, richting Architectuur
  
sep 1998 - jun 2004  VWO atheneum Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Middelburg 
  (diploma behaald juni 2004)
  2e fase, profiel Natuur & Techniek
  Examenvakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis 1, 
  Wiskunde b12, Natuurkunde b12, Scheikunde b12, CKV3b (beeldend)

RELEVANTE WERKERVARING

maa 2015 - heden  Assistent Ontwerper - Zeinstra Veerbeek Architecten, Den Haag
  Als assistent ontwerper meegewerkt aan verschillende woningbouwprojecten, 

sep 2012 - maa 2015  Architect - Mulderblauw architecten, Zoeterwoude
  Als (interieur)architect meegewerkt aan uiteenlopende interieur- en architectuurprojecten, 
  waaronder hotel- en kantoorinterieurs, woningbouwprojecten, distributiecentra en verschillende 
  prijsvragen en studies. Tevens als bouwkundig tekenaar actief geweest bij veel van deze projecten.
  Belangrijkste projecten: Holiday Inn Express - Arena Towers, BLAUW - Den Bosch, LEVELS - Schiphol.
  Referentie: Robert Mulder ( 071 517 73 11 )

jul 2011 - aug 2011  Assistent ontwerper - Broekbakema, Rotterdam
  Van 01-07-2011 tot 01-09-2011 als assistent ontwerper in dienst geweest en meegewerkt aan 
  verschillende lopende projecten. 
  Referentie: Roger Tan ( 010 413 47 80 )

feb 2011 - heden  Eigenaar - deBos Design, Den Haag
  Persoonlijke ontwerpstudio voor architectuur, interieur, meubels, grafisch ontwerp, huisstijlen, 
  webdesign en (functionele) kunst.

OVERIGE WERKERVARING

2010 - 2011  Stagiair - Broekbakema, Rotterdam
  Gedurende 5 maanden (01-09-2010 tot 31-01-2011) als stagiair meegewerkt aan verschillende 
  projecten, waaronder de aanbesteding van de Frederikkazerne in Den Haag.

2007 – 2010  Tutor Bsc1 - Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  Gedurende 4 maanden per jaar 1 dagdeel per week begeleiden van een groep eerstejaars studenten, 
  met name op gebied van teken- en presentatietechnieken en algemene ontwerpvaardigheden.

2007 – 2009  Tutor Bsc5 - Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  Gedurende 8 maanden per jaar 1 dagdeel per week, samen met docent, begeleiden van een groep 
  derdejaars studenten, bij alle aspecten van het ontwerpproces.

2005 – 2012  Freelance cartoonist - B_Nieuws, Bouwkunde, TU Delft
  Tekenen van cartoons voor B_Nieuws, het 3-wekelijkse magazine van Bouwkunde (zie publicaties).

PRIJSVRAGEN & ONTWERPWEDSTRIJDEN

Open Oproep Stimuleringsfonds Productvormgeving - 2014
  Voor de Open Oproep Productvormgeving van het Stimuleringsfonds heb ik voor Van Esch een 
  modulaire kapstok ontworpen in samenwerking met Bob Blom en Vincent Louer.  
  Resultaat: eerste ronde

Battle of Concepts Connexxion - 2014
  Premium Battle met als vraagstuk “Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn 
  trein aantrekkelijker maken?”. Twee inzendingen in samenwerking met Bob Blom en Vincent Louer.
  Resultaat: 3e & 4e plaats (van 144 inzendingen)

Open Oproep Bouwen op Elkaar - 2013
  Open oproep van de gemeente Den Haag voor visies op gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap. 
  In samenwerking met Bob Blom en Vincent Louer.
  Resultaat: eerste ronde
 
VAARDIGHEDEN

Talen   Nederlands   moedertaal
  Engels   vloeiend in woord en geschrift
  Frans   redelijk
  Duits   redelijk

Computerkennis  Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign, DreamWeaver,
  ArchiCAD (BIM), AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp (Vray), Vectorworks,
  Microsoft Office, OpenOffice

Interesses   (strip)tekenen, beeldende/functionele kunst, digitale fotografie, typografie,
  tennis, tafeltennis, squash,

Eigenschappen  systematische en geordende werkwijze
  analytisch denken en ontwerpen
  creatief probleemoplossend vermogen
  zeer vlotte (conceptuele) handschetsen
  leergierig en enthousiast



Curriculum Vitae

p. 3 van 19

THOMAS DE BOS

PUBLICATIES

Bos, T.A.J. de (2004) “Cover Fotojaarboek”, in: Fotojaarboek 2003-2004, Meppel: Drukkerij Krips, jaar 2004, p. 1 (cover).
Bos, T.A.J. de (2007) “Cover Atlantis”, in: Atlantis, Delft: Polis, Podium voor Stedebouwkunde, jrg. 18, nr. 2, p. 0&51 (cover).
Bos, T.A.J. de (2007) “Mekelpark at Night”, in: Consul, Delft: Faculteit TBM, jrg. 11, nr. 2, p. 7.
Bos, T.A.J. de (2007) “Taking Sustainability to the Next Level”, in: Consul, Delft: Faculteit TBM, jrg. 11, nr. 3, p. 17.
Bos, T.A.J. de (2007) “Belgium not so Stupid After All”, in: Consul, Delft: Faculteit TBM, jrg. 11, nr. 4, p. 7.
Bos, T.A.J. de (2007) “Mommy_762 writes”, in: Consul, Delft: Faculteit TBM, jrg. 12, nr. 4, p. 17.
Bos, T.A.J. de (2007) “683541 Friends”, in: Consul, Delft: Faculteit TBM, jrg. 12, nr. 4, p. 17.
Bos, T.A.J. de (2007) “Popularity Espressobar Surprises Faculty”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 7, p. 12.
Bos, T.A.J. de (2007) “Architectural Positions”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 8, p. 11.
Bos, T.A.J. de (2007) “iWEB opens its doors”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 9, p. 11.
Bos, T.A.J. de (2007) “Student Project Rooms”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 11, pp. 18.
Bos, T.A.J. de (2007) “New Entrance”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 12, p. 18.
Bos, T.A.J. de (2007) “Holidays”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 13, p. 18.
Bos, T.A.J. de (2007) “Dutch Signs”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 3, p. 18.
Bos, T.A.J. de (2007) “You Must Be This Tall”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2007, nr. 5, p. 18.
Bos, T.A.J. de (2008) “Artists vs. Architects”, in: Atlantis, Delft: Polis, Podium voor Stedebouwkunde, jrg. 19, nr. 1, p. 38.
Bos, T.A.J. de (2008) “International Program”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2008, nr. 8, p. 15.
Bos, T.A.J. de (2008) “Graduated: The Day After”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2008, nr. 10, p. 15.
Bos, T.A.J. de (2008) “Sustainability in Architecture”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2008, nr. 12, p. 19.
Bos, T.A.J. de (2008) “BKCITY Cafeteria”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2008, nr. 1, p. 15.
Bos, T.A.J. de (2008) “Cover B_Nieuws”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2008, nr. 3, p. 1&20 (cover).
Bos, T.A.J. de (2009) “Credit Crisis”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2009, nr. 8, p. 5.
Bos, T.A.J. de (2011) “Drinking Strike”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 7, p. 10.
Bos, T.A.J. de (2011) “We Are Always Right”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 9, p. 10.
Bos, T.A.J. de (2011) “Waste Equals Food”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 11, p. 10.
Bos, T.A.J. de (2011) “Vitra Sale”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 13, p. 10.
Bos, T.A.J. de (2011) “BK City Cheap”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 14, p. 10.
Bos, T.A.J. de (2011) “Plan B”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 3, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2011) “Master Choice”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2011, nr. 4, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2012) “New Year’s Resolutions”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2012, nr. 5, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2012) “Quality of Education”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2012, nr. 4, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2012) “Production vs. Research”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2012, nr. 7, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2012) “Pritzker Prize”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2012, nr. 9, p. 14.
Bos, T.A.J. de (2012) “After Summer”, in: B_nieuws, Delft: Faculteit Bouwkunde, jaar 2012, nr. 1, p. 14.
Zwol, J.R. van (2010) “5 Years Living+, Housing Design for Dynamic Diversity”, Delft: Publikatieburo Bouwkunde, druk 28 mei 
2010, p. 104-117. ISBN 978 90 5269 380 4

CURSUSSEN & TRAININGEN

Cursus  KUBUS Basiscursus ArchiCAD 17 (dec 2013)

Videotraining  Acrobat 9 Pro Essential Training
  Illustrator CS4 Advanced
  Illustrator CS4 One-on-One Mastery
  Illustrator CS5 One-on-One Mastery
  InDesign CS2
  InDesign CS4 Beyond The Basics
  InDesign CS4 Typography
  Photoshop CS2 Advanced
  Photoshop CS3 Advanced
  Photoshop CS3 Enhancing Photographs
  Photoshop CS4 Extended Essentials
  Photoshop CS4 One-on-One Mastery
  Photoshop CS5 Extended One-on-One 3D Fundamentals

  ArchiCAD Essential Training
  Revit Architecture 2011 Essential Training
  Vectorworks webtraining

NEVENACTIVITEITEN

2007 – 2008  Redactie Atlantis - Stedebouw vereniging Polis, Bouwkunde, TU Delft
  Mede verantwoordelijk voor de layout voor het magazine van de studievereniging Polis, alsmede 
  het tekenen van cartoons en covers.

2007 – 2008  Grafische/website Commissie - Stedebouw vereniging Polis, Bouwkunde, TU Delft
  Maken van pr-materiaal zoals posters en flyers voor activiteiten van de studievereniging Polis. 
  Redesign en onderhouden van de website van de studievereniging.

2007 – 2008  Freelance Cartoonist - Consul, magazine van studievereniging Curius, 
  Technische Bestuurskunde, TU Delft
  Tekenen van cartoons voor het magazine van de studievereniging (zie publicaties).

2007   Iranreis Commissie - Stedebouw vereniging Polis, Bouwkunde, TU Delft
  Maken van pr-materiaal als posters, flyers en banners. medeorganiseren van de tentoonstelling 
  voorafgaand aan de reis.

BEURZEN & EVENEMENTEN

17 - 26 okt 2014 Biennale Interieur - Kortrijk (België)
17 - 18 sep 2014 Architect@work - Rotterdam
21 - 23 mei 2014 Design District - Zaandam
22 - 24 jan 2014 Material Xperience - Rotterdam
6 - 8 jun 2013  Design District - Zaandam
15 - 17 maa 2013  Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten - Utrecht
4 - 9 feb 2013  Material Xperience - Utrecht
20 - 28 okt 2012  Biennale Interieur - Kortrijk (België)
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ONTWERPVISIE

Beleving vs. beeld
Bij elk ontwerp streef ik ernaar om bovenstaande aspecten optimaal te combineren. Dit betekent bijvoorbeeld streven naar 
een dynamisch gevelbeeld terwijl de beleving van de gebruiker van het gebouw niet ondergeschikt is aan dit beeld, maar er juist 
positief door wordt beïnvloed. Het gebouw is tenslotte gemaakt voor de gebruiker ervan. De esthetiek van het gebouw mag 
daarom in mijn ogen nooit ten koste gaan van de functionaliteit.

HANDTEKENEN, CAD & BIM

Van schets tot Definitief Ontwerp
De taal van een architect of ontwerper is de tekening. Hiermee communiceert hij met anderen. Schetsen is daarom voor mij 
een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Door middel van vlotte handschetsen kan ik binnen korte tijd een duidelijk 
beeld geven van mijn ideeën. Ook ter plekke tijdens bijvoorbeeld vergaderingen en presentaties. Als het gewenste beeld helder 
is, kan ik vervolgens het ontwerp uitwerken in verschillende computerprogramma’s als AutoCAD, ArchiCAD, Revit en SketchUp. 
Digitaal modelleren in 3D is voor mij al jaren een routine en de overgang naar BIM voelt voor mij daarom als vanzelfsprekend.
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architecten

Mulderblauw Keer-Weer 3

2381 GC Zoeterwoude

T 071 517 73 11

F 071 517 60 21 www.mulderblauw.nl

projectnr@mulderblauw.nl

SCHAAL          :

DATUM            :

GEWIJZIGD     :
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architecten

Mulderblauw Keer-Weer 3

2381 GC Zoeterwoude

T 071 517 73 11

F 071 517 60 21 www.mulderblauw.nl

projectnr@mulderblauw.nl
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ARCHITECTUUR | INTERIEUR

Mulderblauw architecten: BLAUW, Den Bosch (opgeleverd in 2015)
BLAUW in Den Bosch is onderdeel van de vastgoedportefeuille van Merin en is het tweede kantoorpand (na Keynes Club, 
Amsterdam) dat door Mulderblauw nieuw leven is ingeblazen. Door een huiselijke lobby en een bijpassend food & beverage 
concept op de begane grond die ontmoetingen stimuleert, zijn de panden vaak al voor oplevering voor een groot deel verhuurd. 

Ik ben als architect nauw betrokken geweest bij het ontwerp van het interieur en daarnaast heb ik al het tekenwerk geproduceerd 
voor de aanbesteding van de verbouwing en het speciaal meubelwerk. 

Naast BLAUW heb ik tevens gewerkt aan Letters, eenzelfde concept op kleinere schaal voor een kantoorpand aan de Aagje 
Dekenstraat in Zwolle. De oplevering hiervan staat gepland voor het eerste kwartaal van 2015.

Plattegrond van het kantoorpand (boven)

Vormtekeningen van speciaal meubilair (onder)
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BEGANE GROND GROUND FLOOR
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Begane grond

Begane grond: 26.000 m2 (vrije hoogte 10,60 m) met 5.000 m2 mezzanine, te verdelen in 

2 units van 13.000 m2 (+ 2.500 m2 mezzanine) met name geschikt voor 3PL of e-logistics.

Ground floor: 26,000 m2 (clear height of 10.60 m) with 5,000 m2 mezzanine, to be 

divided into 2 units of 13,000 m2 (+ 2,500 m2 mezzanine), particularly suitable for 3PL or 

e-logistics.

EERSTE VERDIEPING FIRST FLOOR
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Eerste verdieping

Eerste verdieping: 26.000 m2 (vrije hoogte 7,00 m) te verdelen in 4 units van ca. 6.500 m2 

met name geschikt voor expediteurs.

First floor: 26,000 m2 (clear height of 7 m) to be divided into 4 units of c. 6,500 m2, 

particularly suitable for freight forwarders.

TWEEDE VERDIEPING SECOND FLOOR
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Tweede verdieping

Tweede verdieping: 15.000 m2 (vrije hoogte 6,00 m) in 2 gebouwdelen, op te splitsen in 

units van ca. 1.875 m2, met name geschikt voor express services.

Second floor: 15,000 m2 (clear height of 6 m) in 2 building volumes, to be divided into 

units of c. 1,875 m2, particularly suitable for express services.

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B
DOORSNEDE B-B SECTION B-B

DOORSNEDE A-A SECTION A-A
Doorsnede A-A

Doorsnede B-B
Er is een centrale ontsluiting door middel van trap en lift van waaruit de verschillende 

verdiepingen kunnen worden bereikt. De innovatieve opzet van LEVELS biedt de 

mogelijkheid om verschillende logistieke vragen in één gebouw op te lossen. Begane grond 

en 1e verdieping zijn toegankelijk voor LZV’s.

 BEGANE GROND + MEZZANINE EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

 GROUND FLOOR + MEZZANINE FIRST FLOOR SECOND FLOOR

 

BVO excl. kantoren / GFA excl. offices 25.980 + 4.986 26.131 14.724

# Docks/overheaddeuren / Overhead doors 56 / 6 26 / 4 56 / 8

Vloerbelasting / Floor load 5.000 kg/m2 2.500 kg/m2 2.500 kg/m2

Vrije hoogte onder constructie / Clear height beneath structure 10.600 mm 7.000 mm 6.000 mm

Sprinkler specs / Sprinkler specs ESFR Sprinkler* ESFR Sprinkler* ESFR Sprinkler*

Maximale maat vrachtwagen / Maximum dimensions of freight vehicle 25,5 m (LZV) 25,5 m (LZV) 18,75 m

A centrally located stairs and lift provide access to the various levels. The innovative layout 

of LEVELS offers the possibility of integrating various logistical requirements inside a single 

building. The ground and first floors are accessible for twin-trailer trucks (B-Trains).

* Early Suppression Fast Response Sprinkler: certified sprinkler installation with a so-called “improved implementation level”: a fully controlled, second-degree water supply (1 source with two pumps) and a normal mains system.

* Early Suppression Fast Response Sprinkler: gecertificeerde sprinklerinstallatie met een zogenaamd “verbeterd uitvoeringsniveau”: een volledige bewaking, tweedegraads watervoorziening (1 bron met twee pompen) en een normaal leidingsysteem.

NOORD-WEST GEVEL NORTH-WEST FACADE

ZUID-OOST GEVEL SOUTH-EAST FACADE

ARCHITECTUUR

Mulderblauw architecten: meerlaags distributiecentrum LEVELS, Schiphol (Voorlopig Ontwerp 2014)
LEVELS is een meerlaags distributiecentrum op het Schiphol Trade Park in opdracht van Vailog. Door middel van een efficiënte 
opbouw in drie distributieniveaus - bereikbaar via een hellingbaan - en kantoren die in het bouwvolume zijn geplaatst, ontstaat 
een uiterst overzichtelijk en architectonisch volume dat zich onderscheidt van de standaard distributiecentra. 

Ik heb als architect en tekenaar gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp voor dit project. Naast esthetisch onderzoek in 2D en 3D 
ben ik verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van het volledige Voorlopig Ontwerp in 3D in ArchiCAD. 

Conceptschema’s van het ontwerpproces (boven)

Plattegronden, doorsnede en gevelaanzicht (onder)
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HotEl arEna towErs  AmsterdAm   pagina 5 van 63 
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Mulderblauw architecten: Holiday Inn Express - Arena Towers, Amsterdam (opgeleverd in 2014)
Arena Towers in Amsterdam Zuid-Oost is een voormalig kantoorpand dat door Mulderblauw architecten in samenwerking met 
ZZDP (gevel) is getransformeerd naar hotel. In het gebouw komen twee hotelformules bij elkaar wat de opgave extra complex 
maakte. Voor de Holiday Inn Express is een frisse, lichte publieke ruimte ontworpen, mede om op die manier het verschil met de 
Holiday Inn die warmer en donkerder is, te benadrukken. De Holiday Inn Express heeft een kleine entreeruimte op de begane 
grond en een ruime publieke ruimte op de tweede verdieping. De Holiday Inn beslaat de begane grond en eerste verdieping.

Ik ben als interieurarchitect mede verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van de publieke ruimte en het speciaal meubilair 
van de Holiday Inn Express. Daarnaast heb ik een deel van het tekenwerk voor zowel de Holiday Inn Express als de Holiday Inn 
geproduceerd. 

Plattegrond van de publieke ruimte van de 
Holiday Inn Express op de 2e verdieping

Ontwerpschetsen (boven) en vormtekeningen (onder) van het speciaal meubilair
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HOTEL BLEEKVELD  GOES1.0 OVERZICHT GEBOUWDELEN BESTAAND EN NIEUWBOUW

HOTEL BLEEKVELD  GOES1.0 OVERZICHT GEBOUWDELEN BESTAAND EN NIEUWBOUW

HOTEL BLEEKVELD  GOES1.7 CONCEPTSCHETSEN OPZET HOTELKAMERS

ARCHITECTUUR | INTERIEUR

Mulderblauw architecten: diverse projecten
Als (interieur)architect heb ik meegewerkt aan uiteenlopende interieur- en architectuurprojecten. Hieronder een selectie van 
enkele interessante projecten.

Hotel Bleekveld Goes - Transformatie van monumentaal pand naar boutique-hotel in het centrum van Goes (Zeeland) in 
samenwerking met RoosRos Architecten. 

Tender Kop Java-Eiland - Inzending voor nieuwbouw van een hotel en culturele voorzieningen op het Java-eiland in Amsterdam 
in samenwerking met Architectenbureau Paul de Ruiter.

Verschillende studies voor hotelindelingen en hotel(kamer)interieurs voor verschillende hotelformules. Zowel voor transformatie-
opgaven als voor nieuwbouw.

Ontwerpschetsen (links) en impressies (onder) van Hotel  
Bleekveld in Goes

Conceptimpressie voor innovatieve hotelformule Impressie voor transformatie kantoorpand naar hotel

Plattegrond voor tender Kop Java-Eiland

Ontwerpschetsen voor nieuwbouw hotel

Studie naar materiaalcombinaties voor klein meubilair
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ARCHITECTUUR | INTERIEUR

Privé: tussenwoning Biancaland (Mariahoeve), Den Haag (oplevering gepland zomer 2015)
Dit project betreft de privéwoning voor mijn eigen gezin. Als onderdeel van de verkoop van vrije kavels in Den Haag hebben we 
een kavel voor een tussenwoning gekocht in Biancaland (Mariahoeve). Samen met vier andere particuliere opdrachtgevers laten 
wij door Schouten Bouw uit Leidschendam onze woningen realiseren. Het totale bouwblok bestaat uit zeven aaneengeschakelde 
woningen en het project omvat in totaal 63 bouwkavels.

Bij het ontwerp van de woning stond flexibiliteit en een maximaal gebruik van de beschikbare oppervlakte centraal. Daarnaast 
was het doel om met zo min mogelijk ingrepen een interessante gevel te creëren. Door een modulaire maat te introduceren ben 
ik in staat geweest om met slechts drie verschillende raamelementen een gevarieerd beeld te maken. De kozijnen in antraciet 
maken een sterk contrast met de grijswit gemêleerde bakstenen. 

De sanitaire ruimten en de installatieruimte zijn boven elkaar geplaatst in verband met verticale schachten. Zo is de installatieruimte 
in de toekomst ook als tweede badkamer in te richten. De trap begint in de hal zodat er geen overlast is tijdens visite. De 
overloop op de tweede verdieping is open gelaten als loungeruimte voor de kinderen en is eventueel later op te splitsen in een 
extra slaapkamer. Een dakluik boven het trapgat maakt toegang tot het dak mogelijk zodat het platte dak gebruikt kan worden als 
dakterras. Het dakoppervlak naast het terras wordt uitgevoerd als sedumdak.

Alle elementen in de gevel zijn qua materiaal en kleur op elkaar afgestemd. Behalve het metselwerk zijn onderdelen zoals de 
kozijnen, de daktrim en de HWA uitgevoerd in antraciet, RAL7016. 

0 10 20 30 40 50 m

leGendA 

Kavelvlak

Bouwvlak

Strokenuitgifte

Rooilijn

Haag

Brug

Parkeren op erf

Straatverlichting

Containeropstelplaats

Groen met bomen

Water

Overige bebouwing

Kavelnummer 48-49-50, 51 t/m 
60 en 61-62-63 kunnen ook 
door ontwikkelaars, beleggers en 
bouwgroepen gekocht worden.

Disclaimer: 

De gemeente sluit ten tijde van het verschijnen van deze brochure niet uit 

dat er een wijziging in de planning kan plaatsvinden als gevolg van het 

doorlopen van de bestemmingsplanprocedure, als ook voor de inrichting 

van het openbaar gebied.

St. Paul College

Voor- en achtergevel

Overzichtsfoto van de bouw (april 2015)

Plattegronden (boven) en doorsnede (rechtsonder) van het schetsontwerp

Overzichtskaart van de wijk Biancaland (Mariahoeve)
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Afstudeerproject: Gate to North (2012)
Voor mijn afstudeerproject heb ik een flexibel mixed-use gebouw ontworpen aan de IJ-oever van Amsterdam-Noord. Door 
middel van een flexibel frame kan het gebouw in de toekomst eenvoudig worden getransformeerd. Dankzij een zeer divers 
aanbod van woningtypologieën en werkruimtes is het gebouw geschikt voor nagenoeg alle doelgroepen.
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Opdracht: Gevelontwerp bedrijfspand Schieweg 80, Delft (oktober 2011)
Voor Zegwaard Beheer BV heb ik drie verschillende ontwerpen gemaakt voor een mogelijke (gevel)renovatie van het bedrijfspand 
aan de Schieweg 80 te Delft. 
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Opdracht: Gevelontwerp bedrijfspand Schieweg 87-89, Delft (april 2011)
Voor een recent aangekocht bedrijfspand wilde Teunissen + Berendse Holding bv een ontwerp voor een nieuwe gevel van het 
pand om zo potentiele klanten aan te trekken. Naast twee grote panelen met artist impressions heb ik een informatieboekje 
gemaakt met voorbeeld plattegronden en aanvullende informatie en beelden. De panelen en het boekje waren te zien tijdens 
een borrel georganiseerd door Teunissen + Berendse in het huidige pand.
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Stage Broekbakema (sep 2010 - jan 2011)
Gedurende vijf maanden ben ik als stagiair in dienst geweest bij architectenbureau Broekbakema in Rotterdam. Naast verschillende 
grafische werkzaamheden heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan een DBM (Design, Build & Management) prijsvraag 
voor een legeringsgebouw op de Frederikkazerne in Den Haag. Begin februari 2011 kregen we te horen dat we de opdracht 
hadden gewonnen. Inmiddels is het gebouw opgeleverd en in gebruik.
Het gehele 3D computermodel van de kazerne heb ik gemodelleerd in SketchUp. Ook de renders voor de aanbesteding zijn 
door mij gemaakt. Daarnaast ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij alle ontwerpbijeenkomsten met de architecten van 
Broekbakema.



Por tfolio

p. 14 van 19

THOMAS DE BOS

ARCHITECTUUR

Constructie
Om een duidelijk beeld te geven van de constructie achter mijn ontwerpen maak ik veel gebruik van 3D weergaves van het 
bouwproces. Door het modelleren in 3D is het mogelijk elk detail van een complexe aansluiting te onderzoeken. 
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GRAFISCH ONTWERP | WEBDESIGN

Opdracht: The Green Campus Game (september 2011)
De Green Campus Game is een project van het Delft Energy Initiative in samenwerking met de Energy Club. Het doel van de 
game is het genereren van goede ideeën voor een groene campus. Samen met Creatieve Krachten hebben we een promo video 
gemaakt en een website voor de game. Ik was verantwoordelijk voor het grafisch ontwerp van beide. Hieronder zie je enkele 
beelden en screenshots uit de video en het ontwerp voor de website.
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Selectie gepubliceerde cartoons
Sinds 2005 ben ik als freelance cartoonist werkzaam voor onder meer B_Nieuws, het faculteits magazine van Bouwkunde in Delft. 
Daarnaast heb ik voor verschillende andere bladen kosteloos cartoons getekend. 
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Speel tijdens een gevecht. Alle spelers 
in het gevecht wisselen van Level met 
alle monsters. Levels zijn inclusief alle 
bonussen. Na het gevecht krijgt elke 
speler zijn oorspronkelijke Level terug.

Tijdelijke 
Gedaanteverwisseling

600 Goudstukken

Speel tijdens een gevecht. Één monster 
naar keuze van minimaal Level 6 
schrikt van zijn spiegelbeeld en vlucht. 
Pak één Schatkaart minder. Je stijgt 
geen Levels. Eenmalig bruikbaar.

Griezelige Spiegel 
Niet bruikbaar door Ork

Leg deze kaart direct open op tafel 
(ook als hij dicht getrokken is). Alle 
kaarten behalve Ras en Klasse draaien 
één plaats door (met de klok mee). 

Vervloeking!

Storm in een Glas 
Water

Vervloeking!

Superslechte 
Schoonmaakster

Verlies een Level
1 Hand Groot 800 Goudstukken

+4 Bonus

-4 tegen glibberige/slijmerige monsters

Grote Tros Bananen

Geen Waarde

Speel deze kaart als een vluchtpoging 
mislukt. Een speler naar keuze krijgt de 
Portie Ellende in plaats van jou. 
Eenmalig bruikbaar.

Menselijk Schild

GRAFISCH ONTWERP | ILLUSTRATIE

Boekenleggers (2010)
Om verschillende digitale tekentechnieken te oefenen heb ik enkele boekenleggers ontworpen en gedrukt op papier van 
verschillende diktes en texturen. De hieronder afgebeelde ontwerpen draaien om het thema “You can’t judge a book by its 
cover”.

GRAFISCH ONTWERP | ILLUSTRATIE

Speelkaarten voor Munchkin (2012)
Voor mijn persoonlijke exemplaar van het kaartspel Munchkin© heb ik meerdere unieke kaarten ontworpen en afgedrukt om 
te gebruiken in het spel. Alle afbeeldingen zijn handgetekend en bewerkt in Adobe Illustrator.
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WEBDESIGN

Selectie websites
Naast het ontwerp van mijn persoonlijke portfolio website heb ik voor verschillende klanten websites ontworpen. 
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PRIJSVRAGEN

Bij onderstaande prijsvragen heb ik intensief samengewerkt met Bob Blom en Vincent Louer.

Open Oproep Bouwen Op Elkaar - Gemeente Den Haag (2013)
Bouwen Op Elkaar was een Open Oproep vanuit de gemeente Den Haag om ideeën te verzamelen over gestapeld kleinschalig 
particulier opdrachtgeverschap. In de eerste ronde werden concepten gevraagd om dit vraagstuk te benaderen vanuit 
verschillende betrokken partijen zoals de opdrachtgevers, de gemeente en de hypotheekverstrekkers. Onze inzending was 
gebaseerd op een tafelconstructie waarin de belangrijkste voorzieningen zijn geregeld. Zo ontstaan ‘vrije’ kavels die bebouwd 
kunnen worden. Zodra een verdieping in zijn geheel is afgenomen kan een volgende verdieping worden toegevoegd.

Premium Battle Connexxion - Battle of Concepts (2014)
De Battle van Connexxion had als vraagstuk “Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein 
aantrekkelijker maken?”. Wij hebben onze ideeën uiteindelijk gedestilleerd tot een tweetal inzendingen: de Balconnexxion 
waarbij een element aan het plafond de balkons en de gangpaden verbindt en de HangStang die comfortabele hangplaatsen 
creëert. Resultaat: 3e & 4e plaats (van in totaal 144 inzendingen).

Open Oproep Productvormgeving - Stimuleringsfonds (2014)
Voor de Open Oproep Productvormgeving van het Stimuleringsfonds hebben we ervoor gekozen om een productenlijn te 
ontwerpen voor Van Esch. Ons concept was een modulaire kapstok waarbij felexibiliteit en uitbreidbaarheid centraal stonden. 
Door middel van koppelbare elementen kunnen klanten zelf hun kapstok samenstellen. Met speciale plug-in accesoires is de 
kapstok te personaliseren en compleet naar wens aan te passen.

Coat&Co.

Een jas ophangen is het eerste wat iemand 
doet zodra hij ergens binnenkomt. De kapstok 
is daarmee een visitekaartje voor het vertrek, 
voor het huis, voor het bedrijf. Onbewust neemt 
de bezoeker waar dat er aandacht is besteed 
aan de inrichting, aan de verwelkoming van de 
bezoeker.

Hout is een warm materiaal dat in elk interieur 
past. In combinatie met het gedistingeerde, 
krachtige aluminium vormt het een sierlijke 
combinatie die in zowel een zakelijk als privé 
interieur tot zijn recht komt. De eenvoud van het 
ontwerp in combinatie met het materiaalgebruik 
geeft het een elegant en tijdloos karakter.

De kracht van de modules, in combinatie met de 
minimaal vormgegeven verbindingsstukken, zit 
hem natuurlijk in de vrijheid van de uitbreiding. 
Doordat de verbindingselementen in materiaal 
en ontwerp samenspelen met de modules en 
accessoires, is de vrijheid om de kapstok naar 
wens uit te breiden eindeloos. Van een enkele 
module in een klaslokaal tot een complete 
garderobe van een theater, dit ontwerp is overal 
thuis.

Exploded view

A wandbevestiging

B centrale (structurele) plaat

C afsluitstuk / koppelstuk

E houten afwerking Modules: 250mm, 500mm en 750mm recht en 
500mm in halve cirkelboog en kwart cirkelboog.  

Uitbreidingsmogelijkheden

De uniforme hangergaten maken een grote 
diversiteit aan extensies mogelijk. Van 
uiteenlopende haken en knoppen in verschillende 
stijlen en uitvoeringen, tot specifieke elementen 
voor het opbergen van sleutels en andere 
waardevolle spullen. Daarnaast kunnen de 
modules op vele manieren worden geplaatst.

Variatie in extensies.

Variatie in plaatsing: 
wand, vloer en plafond.

Dezelfde modules zijn zowel haaks op de wand 
te plaatsen als parallel aan de wand. Daarnaast 

hebben de hangergaten een dubbele functie: 
naast het ophangen van kleerhangers kunnen de 
hangergaten ook gebruikt worden om extensies 

te plaatsen die nog eens extra functionaliteit 
toevoegen aan de garderobe.

A

B

C

E

E

Stimuleringsfonds - Open Oproep Productvormgeving Opdracht: Van Esch - Modulaire garderobe-wandoplossing

Technische specificaties

Materiaal Aluminium 3 mm en hout 7 mm – houtsoort naar keuze.
  Verlijmd totaal breedte 18 mm x hoogte 80 mm.
Verbinding  Hout verlijmd op geschuurd aluminium.
  Muurplaat zit geschroefd of gebout verbonden met drager, 
  bijvoorbeeld een muur.
  Profilering centrale plaat schuift in de uitsparing in de muurplaat.
Modules Modules zijn in meerdere afmetingen produceerbaar. 
  Verbindingsstukken en muurstukken in aluminium uitgevoerd. 
Extensies Meerdere aluminium toevoegingen mogelijk, toepasbaar in de 
  hangergaten of als vervanger van een kop-stuk: 
  Kledinghaakje, Tassenhaak, Handschoenen-/mutsenmand,
  Fietslamp-bakje, Sleutelbakje, Etc.

BALCONNEXXION – het idee
Het doel is om mensen van de balkons 
weg te trekken en ze in de gangpaden te 
laten staan. Dit lukt alleen als je ze zowel 
fysiek als psychisch het idee geeft dat ze 
in het gangpad beter af zijn dan op de 
balkons. 
Het design lokt ze door middel van de 
vloeiende vormen de gangpaden in. 
Dit begint al gelijk bij binnenkomst met 
de frisse kleurvlakken op de vloer, die 
een weerspiegeling zijn van de gebogen 

grijpstang aan het plafond. Zowel de 
kleurvlakken als de stang lopen vanaf 
de balkons ononderbroken door naar 
de gangpaden om de passagiers de 
gewenste richting in te leiden. De vorm 
is ook een opmars naar de toevoeging 
van een plafond-versiering. De vorm van 
de grijpstang vormt een sierlijke, speelse 
vorm die op verschillende manieren 
het plafond kan sieren. Denk aan een 
wolkenlucht of een reclameposter. 
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BALCONNEXXION – de constructie
De treinen van de Valleilijn bieden 
slechts op een beperkt aantal plaatsen 
de mogelijkheid om iets aan het plafond 
te bevestigen. De vloeiende vorm op een 
zowel kunstzinnige als praktische manier 
vormgeven wordt dan ook beperkt 
hierdoor. De kromming bijvoorbeeld 
is gelimiteerd doordat er een te groot 
krachtenmoment kan ontstaan wanneer 
er iemand aan gaat hangen. Daardoor 
is er een licht vloeiende lijn ontstaan 
die praktisch goed produceerbaar is en 
genoeg kracht kan weerstaan. 
De genoemde bevestigingspunten 
zitten telkens ter plaatse van de zitjes 
in een lijn dwars op de rijrichting. De 
bevestiging vindt aldus slechts op deze 
hoogtes plaats.
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Balconnexxion

Interieur

Kleur op vloer

Treinwagon

Modules

1. Standaard module met lichte kromming 
2. Halfronde module 
3. Beëindigingsmodule 

BALCONNEXXION – het vooruitzicht
Bij binnenkomst ziet de passagier het 
uitgesproken ontwerp direct. Zoals een 
dier de richting van zijn blik volgt, zo 
gaat de passagier zijn nieuwsgierigheid 
achterna die onbewust de richting van 
de balconnexxion volgt. 

BALCONNEXXION - marketing
Waar het interieur van zichzelf vrij 
ingetogen is, kan het nog wel een 
blikvanger op het plafond gebruiken. Nu 
zal Connexxion niet zozeer op zoek zijn 
geweest naar een gesponsorde variant 
als oplossing. Daarom kan ik mij goed 
voorstellen dat een ander sterk merk 
graag gebruik maakt van de drukke 
Valleilijn om op een ludieke manier het 
plafond te sieren. Connexxion maakt 
de vorm van het sjabloon, levert dit 
aan bij geïnteresseerde bedrijven, 
deze maken er een sticker van en 
beplakken het plafond elk half jaar met 
maatschappelijke en/of commerciële 
boodschappen. Een dergelijke eye-
catcher op het plafond versterkt tevens 
de drang om de balconnexxion het 
gangpad in te volgen. Een WIN-WIN 
situatie!

SCOOCH
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CONCEPT - TOELICHTING

De constructie
Het uitgangspunt is om de elementen zo eenvoudig mogelijk 
in het huidige interieur te plaatsen; een en ander is hiervoor 
afhankelijk van de mogelijkheden die de zittingen bieden. 
In de huidige inschatting ziet u dat de lage punten onder de 
zittingen zijn vastgemaakt. Voorkeur is om dit met bouten te 
bevestigen. 
Het aansluitpunt boven komt het liefst tussen de 
rugleuningen te zitten, wellicht biedt de achterzijde van de 
zitting hier een punt om dit vast te bouten. Nog beter zou zijn 
als er een bestaande opening zou zitten waar de bovenzijde 
ingeklemd kan worden zonder bevestigingsmateriaal. In 
dat geval zit de bovenzijde geklemd en wordt de onderzijde 
bevestigd met bouten. 

1

2
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“OH OH OMHOOG”
Een visie op verticaal Kleinschalig Particulier Opdrachtgeverschap (vKPO) ‘achter de duinen’.

Om tot vernieuwing te komen, is er een revolutie 
nodig. Zelfs een kleinschalige revolutie kan al 
voldoende zijn om aan vastgeroeste idealen van 
de maatschappij te tornen. Deze prijsvraag is 
zo´n revolutie. Initieel kleinschalig en locaal, maar 
potentieel groots, landelijk of zelfs internationaal. 
Wij denken het plan in bezit te hebben om deze 
kleinschalige revolutie de push te geven die het 
nodig heeft om groots te worden. 

De basis wordt gevormd door een solide, 
ongeïsoleerde tafelconstructie. Een beperkt 
aantal kolommen draagt de tafelvloer en bakent 
de ruimte af waarbinnen gebouwd mag worden. 
Een slimme, overgedimensioneerde vloer met 
voldoende hoogte voor het aanleggen en in een 
later stadium kunnen wijzigen van voorzieningen 
en installaties. Een initiatiefnemer verkoopt 
vierkante meters draagconstructief oppervlak. 
In de prijs zijn draagconstructie, stijgpunten, 
parkeren en gemeenschappelijke voorzieningen 
inbegrepen. Woningen worden gebouwd of 
geplaatst tussen de tafels, dus pas wanneer de 
overkappende tafel gebouwd is. De woning 
heeft een maximaal gewicht en dient te voldoen 
aan het bouwbesluit, valt binnen de aangegeven 
rooilijn en heeft toegang tot het stijgpunt. 
De terugkerende factor in het gebouw is de 
tafelconstructie. Dit is dan ook het ritmische 
element in de uiteindelijke architectuur; de 
consistentie van de uitstekende vloeren zorgt 
voor de eenheid in uiterlijk in contrast met de 
unieke verdiepingen ertussen.

Veiligheid en vrijheid staan voorop. Vrijheid voor 
de woning, veiligheid voor de bewoner. Eenvoud 
dient het streven te zijn om het slagen van dit 
plan mogelijk te maken. Aan de hand van enkele 
aandachtspunten lichten we het plan toe. 

Organisatie
De toekomstige bewoner koopt vierkante 
meters constructief oppervlak. Dit betekent dat 
hij niet zelf de hoofddraagconstructie bouwt, 

maar dat dit al voor hem gedaan is en in de 
prijs is verwerkt. Dit houdt de opgave voor de 
bewoner overzichtelijk, maar zorgt ook voor 
eenheid in de ontwikkeling. Dit heeft wel tot 
gevolg dat een initatiefnemer noodzakelijk is. 
Deze initiatiefnemer kan een commerciële 
ontwikkelaar zijn, maar ook de gemeente of een 
collectief van particulieren.
In onze optiek speelt de initiatiefnemer 
aangaande de prijsbepaling in op een verwacht 
aantal verdiepingen (tafels) die hij acht te 
verkopen. De basiskosten voor de fundering, 
de aanleg van voorzieningen en het terrein zijn 
hierin meegenomen en vormen zo een vaste last. 
De prijs voor de uitbreiding van de verdiepingen 
wordt hierbovenop geteld. De basiskosten 
verrekent hij in de verkoop van bijvoorbeeld de 
eerste vier bouwlagen. Wanneer er meer dan 
vier bouwlagen worden ontwikkeld, maakt de 
ontwikkelaar meer winst. Bij minder bouwlagen 
heeft de ontwikkelaar een lagere winstmarge 
of een mogelijke verliespost. Aangezien de 
vloeren vrij indeelbaar zijn, kan een eventuele 
functieverandering uitkomst bieden om de 
investering alsnog terug te verdienen.
De hoofddraagconstructie, hoofdvoorzieningen 
en stijgpunt(en) worden gefaseerd uitgebreid. Dit 
gebeurt door steeds dezelfde aannemer(s) om 
de consistentie en integriteit van de constructie 
te behouden. 

Techniek, fundering en bouwconstructie
Op de onderste bouwlagen wordt initieel plaats 
vrijgemaakt ten behoeve van parkeren, bergingen 
en opslag voor (onder)aannemers. Wanneer 
het gebouw groeit, is er meer ruimte voor 
parkeren nodig en krijgen de onderaannemers 
een plek op het maaiveld. Wanneer er echter 
een ondermaatse belangstelling ontstaat, zijn er 
minder parkeerplaatsen nodig. De overtollige 
vrijgehouden ruimte kan dan eenvoudig omgezet 
worden in verkoopbare vierkante meters woon- 
of bedrijfsoppervlak.
In de kern zit een ruim gedimensioneerde lift 
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Duurzaam én groen

Door bomen te plaatsen op een wolkenkrabber 
wordt deze niet duurzamer. Daarnaast is een 
duurzaam gebouw ook niet per definitie een 
fijne leefomgeving. Dankzij door de gemeente 
omschreven eisen aan toekomstig vKPO kan 
een combinatie van zowel duurzaamheid (laag 
energieverbruik, flexibele bouwmethoden, 
duurzame materialen, etc.) als een groene 
uitstraling (collectieve groenvoorziening, 
sedumdaken, publiek toegankelijke parken en 
tuinen, etc.) worden bereikt. Hierdoor geeft het 
gebouw ook direct iets terug aan de omgeving.

om verticaal transport van grote goederen zoals 
bouwmaterialen tot op de woonverdiepingen te 
krijgen. De kern omvat verder de noodzakelijke 
stijgpunten voor personen en nutsvoorzieningen.
Om vooraf een veilige bepaling van de 
draagconstructie te waarborgen, mag het 
gewicht van de woningen niet boven een 
vooraf vastgesteld maximum per vierkante 
meter uitkomen. Doordat de woningen alleen 
zelfdragend hoeven te zijn, kan er relatief licht 
gebouwd worden, ook al is dat niet noodzakelijk. 
Het beheer van de voorzieningen en de kern valt 
onder de vereniging van eigenaren en zal zoals 
gebruikelijk is bij bestaande bouw servicekosten 
met zich mee brengen.

Duurzaamheid
Wat betreft de nutsvoorzieningen is er uiteraard 
het een en ander mogelijk in het kader van 
duurzame energie. Dit is echter sterk afhankelijk 
van de locatie en de grootte van het gebouw. 
Vandaar dat wij de duurzaamheid in eerste 
instantie vooral zien in het kader van hergebruik. 
Zo zijn de vrij indeelbare oppervlakken 
eenvoudig voor andere doeleinden te gebruiken 
bij een veranderende vraag vanuit de markt. 
Doordat de woningen licht te bouwen zijn, is 
het mogelijk om ze eenvoudig te verplaatsen, 
verwijderen of te vervangen, samen te voegen, 
etc. Ook is deze manier van bouwen eenvoudig 
toepasbaar op bestaande casco’s. Er zal dan 
enkel een alternatieve oplossing moeten worden 
ontworpen voor de slimme vloer die in de 
nieuwbouw wordt toegepast. 
Doordat er binnen de kolommen (de poten 
van de tafel) moet worden gebouwd, ontstaat 
er ruimte tussen en rondom de tafelpoten, 
die ingevuld kan worden door beplanting. Er 
ontstaat zo een groene zone buiten de rooilijn 
op elke verdieping. De vloer heeft, door de 
vrijheid van plattegrond en de onbekende 
factor van het gewicht wat hij dient te gaan 
dragen, een overdimensionering. Ook deze 
overdimensionering komt een eventuele 
herbestemming ten goede omdat het gebouw op 
hogere belastingen is voorbereid. 

Verschijningsvorm
Elke verdieping is uniek. Zoals eerder vermeld 
is de uitstekende tafelvloer de consistente en 

verbindende factor in het ontwerp. Door deze 
vloerlagen ontstaat een ritme dat de afzonderlijke 
elementen verbindt. De verschijningsvorm van 
de woningen tussen de woonlagen is geheel naar 
wens van de klant. Een vrijere beoordeling van 
de welstandscommissie aangaande het voldoen 
aan de welstandsnota is gewenst en hiervoor 
wordt dan ook medewerking gevraagd van de 
gemeente.
De vorm en afmetingen van de tafelvloeren 
en daarmee het gebouw als geheel volgen uit 
de specifieke eigenschappen van de locatie. 
Hierdoor zal elke vKPO ontwikkeling een eigen 
identiteit krijgen.

Privaatrechtelijke aspecten
Er mogen door de woningbezitters geen 
wijzigingen aan de draagconstructie 
worden gedaan. Dit gebeurt altijd door de 
verantwoordelijke aannemer. Elke andere 
verantwoording, dat wil zeggen binnen de 
hoofddraagconstructie, is voor de bewoner c.q. 
de door de bewoner gecontracteerde aannemer. 
Er wordt naar gestreefd zo min mogelijk 
overlast te veroorzaken, vooral naar reeds 
ingehuisde bewoners. Daarom is het een pre als 
meerdere, zo niet alle woonlagen tegelijkertijd 
worden bebouwd. Een optie daarvoor is als 
bewoners collectief verdiepingen ontwikkelen 
met gezamenlijke bouwpartners. Hier zou 
door de initiatiefnemer op gestuurd kunnen 
worden. Ook ligt hier eventueel een kans voor 
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Op een rijtje

1. Al dan niet op initiatief van een investeerder of 
gemeente wordt gezocht naar geïnteresseerden 
en wordt een collectief van gelijkgezinde 
particuliere huizenkopers gevormd.
2. De investeerder baseert de prijzen op basis 
van verwachte afzet (aantal tafels) en spreidt 
kosten investering over verwachte aantal kopers.
3. Het collectief tekent de overeenkomst voor de 
afname van tenminste één volledige bouwlaag op 
de desbetreffende locatie.
4. Een door de investeerder aangewezen 
aannemer zorgt voor (de fundering,) de (eerste) 
tafelconstructie en de verticale ontsluiting. 
5. Het collectief kan vrij bouwen op de 
bouwrijpe ondergrond/tafel. 
6. Zodra een volgend collectief compleet is 
begint het proces opnieuw vanaf stap 3. 
7. Bovenstaand proces stopt wanneer de in het 
bestemmingsplan omschreven maximale hoogte 
is bereikt.

de initiatiefnemer. Een verdieping verkopen aan 
een externe ontwikkelaar die zelf de woningen 
ontwerpt en bouwt, om ze daarna te verkopen, 
moet ontmoedigd worden. Een manier om dit 
te bereiken is om een maximum aantal vierkante 
meters vast te stellen dat aan één partij verkocht 
mag worden. Dit is een belangrijk aspect voor 
de verdere doorontwikkeling van het plan en 
het behoud van de uniciteit van particulier 
opdrachtgeverschap.

Publiekrechtelijke aspecten
Door steeds de tafels te plaatsen voordat de 
woningen gebouwd mogen worden, wordt al 
een groot veiligheidsrisico ondervangen. De 
bouwende partij heeft altijd een dak boven zijn 
hoofd en is voor een groot deel beschermd 
aan het werk. Op deze manier wordt het zelf 
bouwen van een woning door de particulier ook 
laagdrempelig doordat de hoofddraagconstructie 
al aanwezig is. Door het toepassen van een lichte 
bouwmethodiek is bouwen en gelijktijdig wonen 
goed te combineren. 

Kosten
Zoals reeds vermeld zijn de risico’s van de 
ontwikkeling van de hoofddraagconstructie 
voor de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft 
daardoor het recht de vierkante meter-prijs van 
de draagconstructie te bepalen en het recht om 
bij een bepaald aantal inschrijvingen pas aan te 
vangen met de bouw. Dit is deels te ondervangen 
doordat het concept ook toepasbaar is in 
bestaande casco’s. Met de huidige leegstand ligt 
hier een grote kans voor ontwikkelaars.

Rol gemeente
De gemeente betrekt in dit concept een 
adviserende en controlerende rol. Door middel 
van eisen op het gebied van duurzaamheid kan 
de impact op het milieu worden beperkt. In 
ruil hiervoor zorgt de gemeente ervoor dat de 
welstandscommissie zich vrijer opstelt. 

Oh Oh Omhoog!
De voordelen van het concept zijn duidelijk; de 
woning staat los van de hoofddraagconstructie, 
de woningen zijn zelfdragend en daardoor 
vrij indeelbaar, er is een vrije keuze naar de 
afname van het aantal vierkante meters, het 
verdienmodel van de initiatiefnemer is helder, de 
veiligheidsrisico’s zijn minimaal door onder een 
tafel te bouwen, de overdimensionering van de 
vloer is duur maar ook duurzaam inzake vrijheid 
en herbestemming, het plan is flexibel wat betreft 
de installaties en het plan is ook nog eens op 
uiteenlopende locaties toepasbaar.
Deze revolutie in de manier van bouwen brengt 
naast positieve innovaties ook complicaties 
met zich mee ten opzichte van de huidige 
bouwmethoden. Omdat de stijgpunten gefaseerd 
worden opgebouwd gaat er veel werk zitten 
in het steeds aanpassen van de lift. Ook het 
afdichten van de schachten en het trappenhuis is 
een aandachtspunt. Het bouwen onder een dak 
kan complex zijn, maar kent ook de hierboven 
benoemde voordelen. 
Deze uitdagingen wegen echter niet op tegen de 
voordelen en de potentiele omslag in particulier 
opdrachtgeverschap. Wij zien daarom een grote 
toekomst voor gestapeld kleinschalig particulier 
opdrachtgeverschap in de hierboven omschreven 
context.
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1. Particulieren bouwen (collectief) hun droomhuis met uitzicht, veilig en 
nagenoeg welstandsvrij op (en onder) de solide tafelconstructies.
2. De tafelconstructie beschermt tijdens de bouw en kan bij (tijdelijke) 
leegstand worden ingericht als bijv. stedelijk park of parkeergelegenheid. 
3. De woningen zijn zelfdragend en wind- en waterdicht (box-in-box principe).
4. De overgedimensioneerde tafelvloeren bieden ruimte voor installaties, 
riolering en duurzame systemen voor energiewinning en -opslag. 
5. De tafelvloeren zorgen voor samenhang in het gevelbeeld terwijl de variatie 
in woningen zorgt voor dynamiek op de afzonderlijke verdiepingen. 
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CONCEPT - 3D VISUALISATIE

Het idee
Er zijn een aantal zaken die tot een bruikbaar gangpad leiden 
in de drie scenario’s van het reizen: 

- lege trein: wanneer je alvast naar het balkon begeeft om uit 
te stappen, maar de trein staat nog niet stil, dan is het prettig 
om een reling te hebben. 

- alle zitplaatsen bezet: een mogelijkheid om tegenaan te 
leunen, zodat je stabiel staat en je benen toch kunnen rusten. 
Tijdens het leunen is het belangrijk dat je niemand in de weg 
staat en dat je ook geen gemakkelijke situatie creëert tussen 
de zittende en staande personen.

- volle trein: Ook in de gangpaden moet je goed kunnen 

staan, iedereen moet een plekje hebben waar hij zich vast 
kan houden.

Dit ontwerp sluit perfect aan op alle scenario’s. De uitvoering 
met stang zorgt voor een goede houvast en een prettige 
leun-ergonomie. Doordat het stevige, ronde elementen 
betreft nodigt het niet uit tot bekladden of ander vandalisme. 
Het minimalistische ontwerp houdt de focus van het ontwerp 
op zijn bruikbaarheid en voegt zich bescheiden in het 
bestaande uitgesproken interieur.

* Uiteindelijk ontwerp is afhankelijk van mogelijkheid tot 
bevestigen van de te monteren onderdelen aan het interieur 
van de trein. 


