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OPLEIDING

2000 - 2005

1995 - 1999

ARCHITECTUUR
aan Technische Universiteit Delft

Faculteit Bouwkunde: Architectuur

• National Technical University Athens (NTUA)                         
 Terraventure internationaal uitwisselingsproject

• University College Dublin                           
 Terraventure internationaal uitwisselingsproject

Delft

BOUWKUNDE / ARCHITECTUUR & STEDEBOUW
aan Hogeschool van Amsterdam

Bouwkunde: Architectuur / Stedenbouw

• Academie van Bouwkunst (behaald toelatingsexamen)

Amsterdam

2008 - 2010 HET EXPERIMENT III
Beroepservaring jonge architecten

Atelier Rijksbouwmeester

Den Haag
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Heden
2015

2009 -2016  

2006 - 2009

2001 - 2003

PARTNER ARCHITECT
metselaardeboer 

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. 

Rotterdam

(BIM)ARCHITECT
MAAKMAAR

Als zelfstandig BIM-architect en ingenieur werk ik aan meerdere projecten 
voor bureau’s, o.a.: OMA, KAAN, ABT.  

Delft

ARCHITECT
bij atelier PRO

Als architect heb ik gewerkt aan meerdere prijsvragen en aanbestedingen.  
Samen met de projectarchitect heb ik het ontwerp en de realisatie van 
gemeentehuis Bronckhorst verzorgd.  

Den Haag

ASSISTENT ONTWERPER
bij Vera Yanovshtchinsky Architecten

Voor een groot stedebouwkundig plan, met wonen, parkeren, winkels 
en een marktplein heb ik als assistent ontwerper gewerkt aan meerdere 
deelontwerpen. 

Den Haag

WERK ERVARING

2005 - 2006 ONTWERPER
bij Architectenbureau Marlies Rohmer

Voor het project Buurtfabriek Ruimzicht ben ik als ontwerper 
verantwoordelijk geweest voor de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

Amsterdam

Geboren te Hoorn, 1975. 

Enthousiast en gepassioneerd 
architect met een voorliefde voor 
alles wat met BIM te maken heeft.  

“Tien jaar geleden kwam ik in aanraking 
met Autodesk Revit en zag direct de 
ongekende mogelijkheden ervan in.”

Na het afronden van het VWO, koos 
hij bewust voor de HTS om zich te 
verzekeren van een uitstekende 
technische basis.  Al tijdens het 
afronden van de TU werkte hij bij 
toonaangevende architectenbureau’s.

In 2009 startte hij MAAKMAAR, een 
faciliterend bureau in BIM engineering 
waarmee hij veel grote bureaus met 
succes heeft ondersteund.

Eind 2015 startte hij samen met 
Hendrik Metselaar metselaardeboer.

IR. IDO DE BOER
FACTSHEET



Heden
2016

2015

2012

2014

2013

RAI HOTEL AMSTERDAM
i.o.v. OMA

Het nieuw te bouwen RAI Hotel, te Amsterdam, ontworpen 
door OMA, zal met 650 kamers het grootste hotel van 
Europa worden.

Binnen een jaar diende het winnende prijsvraagontwerp 
gereed te zijn voor bouw. MAAKMAAR heeft gezorgd voor 
een helder, geavanceerd BIM-model , opgezet volgens de 
DRS, (Dutch Revit Standards) waardoor dit doel behaald 
kan worden. Softwarepaketten als Solibri en Navisworks 
zijn hierbij gebruikt om de kwaliteit van het model te 
waarborgen. Daarnaast geeft Ido bureaubreed diverse Revit 
trainingen. 

VERBOUW RIJNSTRAAT 8
i.o.v. OMA

OMA heeft als consortium met BAM en ISS het voormalige 
ministerie van VROM aan de Rijnstraat in Den Haag 
vernieuwd. Het VROM-gebouw, 80.000 m2, wordt verbouwd 
tot een ‘flexibel rijkskantoor’. 
Omdat het een Rijksgebouw betreft, is het naleven van de Rvb 
BIM-norm verplicht. MAAKMAAR heeft voor dit Consortium het 
reeds aanwezige BIM model aan deze zware eis laten voldoen.  

PROJECT STADZICHT
i.o.v. ZwarteHond

Het schetsontwerp voor zorgcomplex Buitenplaats Stadzicht 
in Rotterdam werd door MAAKMAAR naar VO niveau gebracht, 
met als doel, in deze fase, Revit als ontwerptool in te zetten.

PARKEERGARAGE VONK EN VLAM
i.o.v. Studio Leon Thier

Op het Vonk en Vlam terrein bij de Hekellaan te Den Bosch komt een nieuwe parkeergarage die bestaat uit drie parkeerlagen 
geheel onder het water van de nieuw te maken stadsgracht

’Ik heb Ido leren kennen als een getalenteerd ontwerper. (..) Hij weet als een goede team-player ideeën verder te brengen en te 
verbeelden in aantrekkelijke tekeningen en visualisaties. Zijn positief kritische inbreng is onontbeerlijk om echt goed werk te maken.’

B30 DEN HAAG
i.o.v. Breijer

Breijer heeft als onderdeel van een consortium PPS project 
B30 gewonnen. Het pand ‘B30’ is een Rijksgebouw. Het pand 
is niet langer een hoofdzetel van een ministerie en gaat een 
nieuwe toekomst tegemoet als het kenniscentrum van de 
rijksoverheid. 

Voor dit PPS project is de Rvb BIM-norm van toepassing. 
Daardoor is het van belang om van begin af aan met een goed 
opgezet BIM-model te werken, zodat communicatie tussen de 
partijen goed verloopt. MAAKMAAR heeft gezorgd voor een 
model dat aan de genoemde norm voldeed.  

SCHIPHOL AIRPORT: HERONTWIKKELING LOUNGE 2
i.o.v. Benthem Crouwel Naco BIM

PROJECT SELECTIE

REVIT IMPLEMENTATIE
i.o.v. CULD / Jaakko van ‘t Spijker

metselaardeboer heeft t.b.v. het opstarten van een nieuwe 
werkomgeving een bureau-specifieke Revittemplate verzorgd, 
waarmee onder onze begeleiding een “jumpstart” kon worden 
gemaakt.

BIM

BUREAUTEMPLATE
i.o.v. KAAN 

In opdracht van Kaan architecten heeft MAAKMAAR een 
compleet ingeregelde Revit-template gemaakt. Deze template 
voldoet aan de Rgd BIM-Norm 1.1 en zal bureaubreed worden 
ingezet.

BIM

BIM

BIM

BIM

visualisatie, deelontwerp

BIM

Vanwege de complexiteit was dit een bijzonder uitdagend project. In opdracht van BCN is het volledige project in Revit 
gemodelleerd, met als resultaat een effectief BIM-model. 

De passagiersterminal Lounge 2 van Schiphol moet het paradepaardje van de luchthaven worden, de metamorfose moet uitgevoerd 
worden terwijl de terminal in gebruik blijft. Uitgangspunten zijn de menselijke maat, relax, touch, surprise en zeven werelden met 
geïntegreerde concepten voor retail, horeca, services en zitgebieden. Voor de bouwopgave betekent dit dat er hoge eisen worden gesteld 
aan de materialisatie, detailleringen en kwaliteit van de uitvoering. Als complicerende factor dienen de werkzaamheden gefaseerd te 
worden uitgevoerd terwijl de passagiersstromen en commerciële activiteiten in lounge 2 ongehinderd doorgang kunnen vinden.

ANNIE MG SCHMIDTSCHOOL
metselaardeboer i.s.m. LIAG architecten

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. 

APPARTEMENTEN WIJK BIJ DUURSTEDE
metselaardeboer

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.

architect

architect
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RENOVATIE ERASMUS UNIVERSITEIT GEBOUW C
i.o.v. ABT Delft

Om op de toekomst voorbereid te zijn diende dit gemeentelijk 
monument uit 1970, zowel technisch, organisatorisch als 
esthetisch aangepast te worden. Door mijn intensieve 
ervaring met, en uitgebreide kennis van Revit lukte het deze 
bouwaanvraag volledig en tijdig in te dienen. Voor ABT was dit 
overigens een van de eerste BIM-projecten.

INBREIDING SANQUIN
i.o.v. CAE Barendrecht

Op de locatie van Sanquin te Amsterdam is aan de zuidzijde een nieuw gebouw gerealiseerd, ontworpen door 
KuiperCompagnons. Dit gebouw van 10.000 m² faciliteert de groeiende behoefte naar plasmaproducten. Productie en 
onderzoek zijn de belangrijkste functies in het gebouw. De vele laboratorium functies vereisten een goede database van vaste 
en losse inrichting. Dit is verwerkt in het BIM model welke tevens nu als beheermodel wordt gebruikt.

Wegens het ontbreken van een bouwkundige afdeling vroeg CAE maakmaar om de volledige bouwkundige werkzaamheden 
op me zich te nemen. MAAKMAAR heeft het volledige model in Revit opgebouwd en heeft gezorgd voor alle tekeningen ten 
behoeve van het bestek en de uitvoering. In nauw contact met Heijmans is het model van de juiste informatie voorzien. 

SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
i.o.v Studio Leon Thier

BIM engineering van het sVO (Stedenbouwkundig Voorlopig 
Ontwerp) voor Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Door de 
vroegtijdige inzet van het BIM-model was het voor ons mogelijk 
in deze fase snel en doelgericht inzicht te krijgen in het pve, 
uitwerking van ontwerpbeslissingen en de bijbehorende 
kosten. 

VERBOUW DRUKKERIJ TOT WONING
i.o.v. particulier 

“Ido heeft geweldige ideeën en kan zich goed verplaatsen in 
de wensen van de klant. We hebben verschillende ontwerpen 
besproken en een daarvan in detail uitgewerkt. Hij heeft het hele 
ontwerp en bouwproces begeleid en dat is erg goed bevallen. 
Dankzij Ido woon ik nu in een geweldige woning en krijg ik daar 
ook regelmatig complimenten over.” 
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BIM, bouwtechnisch

BIM

BIM, (deel)ontwerp

ontwerp

2011

APPARTEMENTENCOMPLEX
i.o.v. ID Projectontwikkeling

ID-Projectontwikkeling vroeg een complex te ontwerpen voor 
12 appartementen. Het concept is een blok met „vrijstaande 
appartementen”. Hierdoor is iedere individuele woning vanaf 
de gevel herkenbaar. 

“Na een selectieronde hebben wij voor Ido gekozen om zijn talent 
om wensen om te zetten in praktische ideeën die én matchen met 
een gevoel voor schoonheid én matchen met een hoog gevoel voor 
praktische uitvoering”

HERBESTEMMING HAL
i.o.v. TradeTracker 

Herontwikkeling van opslaghal in Almere tot evenementenhal 
voor o.a lezingen, seminars, feesten en LAN-feesten.

ontwerp

LINTENPARCK
i.o.v. ROM 

BIM engineering 10 Villa’s in Lintenparck, Kralingen. In het 
project komen verschillende typen woningen voor. Voor 
het landelijke karakter is gekozen voor 4 traditionele typen 
landhuizen met veel oorspronkelijke details. 

BIMontwerp


