WERK ERVARING

Heden
2015

PARTNER ARCHITECT
metselaardeboer

Rotterdam

metselaardeboer BV is opgericht in 2015 door architecten Hendrik
Metselaar en Ido de Boer en biedt alle architectonische diensten aan van
idee t/m oplevering. metselaardeboer is gespecialiseerd in BIM engineering.

2014 -2016

ARCHITECT

metselaar architectenburo

IR. HENDRIK METSELAAR
FACTSHEET

Als zelfstandig architect en ingenieur werk ik aan meerdere projecten voor
architectenbureau’s, t.w.: Aiscube, Tanja Buijs Vitkova, ONB Utrecht.
2011 - 2014

ARCHITECT

bij Atelier Kempe Thill & PAM Teunissen

“Het is mooi om een gebouw te zien
verrijzen, op papier en op de werkelijke
lokatie”.

2007 - 2011

ONTWERPER

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

Amsterdam

In vier jaar tijd heb ik aan grote publieke projecten gewerkt van aanbesteding t/m realisatie. Hierbij werkte ik als ontwerper centraal in het team.
1998 - 2007

ASSISTENT ONTWERPER

bij Kleikamp Freijee / Vlaming Architecten

In zijn jeugd was hij al druk bezig
met tekeningen en bouwen. Zijn
beroepskeuze was snel gemaakt.

Den Haag

Tijdens mijn opleiding HTS heb ik bij architectenbureaus aan
woningbouwprojecten gewerkt, beginnend achter het tekenschot.

Als architect heeft hij gewerkt aan vele
projecten, uiteenlopend in grootte en
type. Zijn grote kennis zorgt voor een
goede beoordeling van de opgave,
zodat een project tot een goed einde
kan worden gebracht.
Eind 2015 startte hij samen met Ido de
Boer metselaardeboer.

Rotterdam/
Voorschoten

Als allround architect heb ik gewerkt aan renovatie en nieuwbouw projecten
van ontwerp- tot en met uitvoeringsfase.

Geboren te Hoorn, 1977.
Enthousiast en gedreven architect
staat het liefst midden in het
ontwerp- en het bouwproces.

Den Haag

OPLEIDING

2000 - 2005

ARCHITECTUUR

aan Technische Universiteit Delft

Delft

Faculteit Bouwkunde: Architectuur
•
•

National Technical University Athens (NTUA)
		
Terraventure internationaal uitwisselingsproject
University College Dublin
				
Terraventure internationaal uitwisselingsproject

hendrik@metselaardeboer.nl
+06 200 35 265
nl.linkedin.com/in/hendrik-metselaar-88733515

metselaardeboer.nl

1995 - 1999

BOUWKUNDE / ARCHITECTUUR & STEDEBOUW
aan Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

Bouwkunde: Architectuur / Stedenbouw
•

Academie van Bouwkunst (behaald toelatingsexamen)
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PROJECT SELECTIE

Heden
2016

2015

KNAW U.V.A. AMSTERDAM
i.o.v. Aiscube, Tanja Buijs Vitkova

APPARTEMENTEN WIJK BIJ DUURSTEDE
architect

metselaardeboer

architect

Het project voor de UvA en KNAW is een verbouwing van
het Rijksmonument Oost Indisch huis en het Spinhuis
in centrum Amsterdam. Met de nieuwe indelingen en
bouwkundige ingrepen zijn de gebouwen up to date.

metselaardeboer heeft voor een vastgoed investeerder een
haalbaarheidsstudie verricht voor een nieuwbouw project te
Wijk bij Duurstede. Het programma betreft 30 appartementen
aan de rand van het centrum.

REC G U.V.A. AMSTERDAM

FLATGEBOUW OVERVECHT UTRECHT

i.o.v. Aiscube, Tanja Buijs Vitkova

architect

Het Rec G gebouw is onderdeel van Roeterseiland. Het
interieur is geheel opgefrist en de interne organisatie
aangepast met een nieuwe entree met trappenhuis. Als
architect / ingenieur heb ik voor Aiscube gewerkt.

i.o.v. Op ten noord Blijdenstein

architect

Het ontwerp en de aanbesteding bestond uit een duurzame
renovatie van een bestaand flatgebouw. De gehele schil wordt
zwaar geisoleerd, echter het uiterlijk zal niet veel veranderen.
In een BIM model hebben het plan opgezet en uitgewerkt.

ANNIE MG SCHMIDTSCHOOL

metselaardeboer i.s.m. LIAG architecten

architect

De basisschool in Den Haag krijgt een nieuw onderkomen. In
samenwerking met LIAG architecten heeft metselaardeboer
een ruimtelijke studie gemaakt en meegedaan aan de
Europese aanbesteding met als resultaat een 2e plek.
2014
2013

NOORDEINDE 36 ROTTERDAM
metselaar architectenbureau

HOTEL SCHIPHOL
architect

In een voormalige school zijn er 16 studio’s gerealiseerd. Door
de interne ontsluiting aan te passen is het gebouw effectief
ingedeeld. In de hoge ruimte is er een entresol gemaakt.

2012

bij PAM Teunissen architectenbureau

architect

Langs de A4 ligt Hotel Schiphol, Van der Valk. De nieuwe
plannen voor uitbreiding en renovatie voor het hotel bestaan
uit uitbreiding zuidvleugel, rechttrekken gevel en extra laag
I’am Hotel.

ROZEMAAI ANTWERPEN
bij Atelier Kempe Thill

architect

De renovatie van 2 flatgebouwen bestaat in totaal uit 107 appartementen met een totaal oppervlakte van 15.500m2. De
panden worden gestript tot aan het betonnen casco. De nieuwe verticale ontsluiting wordt aan de koppen van de panden
geplaatst. De woningen worden voorzien van balkons die met glas afsluitbaar zijn. Veel ingenieurswerk is nodig geweest
vanwege de matige kwaliteit van het bestaande casco, de vaste positie van de schachten en Belgische en plaatselijke wet- en
regelgeving.

2011
2010

ERIBA RUG GRONINGEN
ontwerper

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

Het nieuwe onderzoekscentrum is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en is 5.500m2. Vanaf de aanbesteding tot en
met de uitvoering ben ik als ontwerper en bouwkundige betrokken geweest. Als rechterhand van architecten Rudy Uytenhaak
en Tanja Buijs Vitkova heb ik me voornamelijk geconcentreerd op materialisatie en detaillering.

2010
2008

MFA HOORN

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

PRIJSVRAGEN

ontwerper

De multifunctionele accommodatie te Hoorn is 7.000m2
groot en bestaat uit 2 scholen, bibliotheek, BSO en sporthal.
Als ontwerper heb ik gewerkt aan de aanbesteding, VO, DO.

USC AMSTERDAM

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

ontwerper

Het Universitair Sport Centrum van de UvA in Amsterdam
is 10.000m2 groot. Als ontwerper heb ik me voornamelijk
bezig gehouden met de materialisatie van het interieur en
detaillering
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bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

ontwerper

Tijdens mijn dienstverband heb ik aan meerdere prijsvragen
en aanbestedingen gewerkt waaronder HHNK, ERIBA, MFA
Hoorn, Zurich Baufeld H, Kantoorgebouw De Nijs.

2008

HHNK HEERHUGOWAARD

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

ontwerper

Het nieuwe hoofdkantoor voor het Hoogheemraadschap Noorderkwartier staat in Heerhugowaard (NH). In het nieuwe gebouw
zijn alle afdelingen verenigd in een nieuw kantoorconcept waar gebruik gemaakt wordt van flexplekken en open werkplekken.
De begane grond is voor het publiek toegankelijk daarboven liggen de kantoorverdiepingen. Het ontwerp speelt in op de
orientatie van het gebouw op de zon en de waterpartijen zorgen voor reflexie van licht. Onder project architect Marco Romano
heb ik gewerkt als ontwerper van het gebouw en projectleider van de terreininrichting. Het gebouw is in totaal 10.300m2.

2007

RUG GRONINGEN

bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau

ontwerper

Het nieuwe gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen was in
2007 in aanbouw. Tijdens de uitvoering heb ik werktekeningen
gemaakt in het team van project architect Tanja Buijs Vitkova.

hendrik@metselaardeboer.nl
+06 200 35 265
nl.linkedin.com/in/hendrik-metselaar-88733515

metselaardeboer.nl
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