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Egbert Peter Roelof Duijn MArch
Funenpark 491
1018 AK Amsterdam
T: +31 (0) 6 30151941
E: architect@egbertduijn.nl
W: www.egbertduijn.nl
geboortedatum: Amersfoort, 15 april 1975
BNA lid: nr 15616
SBA architect: 1.061201.005
SBA interieurarchitect: 4.000715.004

Karakter:
• Multi-inzetbare project architect die zelfstandig ontwerpt en het realisatieproces begeleidt
• Ontwerpt met liefde voor detail, het proces en de gebruiker
• Een ontwerp is succesvol als de gebruiker, de eigenaar en de omgeving er trots op zijn
Typering:
• kwartiermaker, luisteraar, verkenner, samenwerker, doorzetter, proces- en budgetbewaker, afronder,
kansdenker, initiator, open en toegankelijk communicerend
Egbert Duijn Architect+
2010 - heden
• Intensief ontzorgen van particulieren en instellingen door mensen bij de hand te nemen. Inleven in de
gebruiker en zorg dragen voor de belangen van de verschillende partijen. Breed inzetbare steun en
toeverlaat die de leiding neemt in ontwerp- en transformatieprocessen. Gelooft in de toegevoegde waarde
van participatie door niet professionals.
2011 - heden
Gastdocent Academie van Bouwkunst Amsterdam (AHK) en Tilburg (Fontys):
• Inleven, kritisch coachen, en meedenken met master studenten architectuur. Haalbare individuele doelen
zoeken en stellen om daarbij studenten boven zichzelf uit te laten steken.
2001 - 2013
Projectarchitect bij Heren 5 architecten bv bna:
• Zelfstandig architect voor complexe opgaven met veel verschillende belanghebbenden vanaf de
intiatieffase tot oplevering als sturende kracht. Grote en kleine projecten met de zelfde liefde en aandacht
voor ontwerp, proces, gebruiker en detail. Ontwerpend initiator met aandacht voor team en collega’s. Een
onderzoekend en analytisch kansdenker. Mede kleurgever aan bureau door visie en strategisch
sparringspartner voor directie en collega’s.
1999 - 2001
Assistent ontwerper en projectmanager bij ADC Heijligers:
• Coordinator van veelal compacte verbouwingen bij financiele instellingen waar tijdsdruk hoog en de
faalmarge minimaal mag zijn. Ontwerp en ontwikkeling van speciaal dealingroom meubilair voor 24hr. shifts
met complexe netwerken.
Overige werkervaring en stages:
• freelancer bij SZI design; assistent ontwerper/projectmagager
• docent computer toepassingen aan Academie Beeldende Kunsten Maastricht

1999
1998 - 1999

•
•
•
•

stage bij ‘Vandehoek Coenegracht architecten’ Maastricht
ontwerp en uitvoering evenementeninterieurs; ‘Mutsaers en Fransen’, Amsterdam
stage bij Herman van Elteren; decorontwerp ‘Een goed ontbijt’, David Hare
stage bij Art-department van speelfilm ‘De Zeemeerman’

1998
1992 - 1998
1998
1997

Opleidingen:
• Academie van Bouwkunst Amsterdam, Architectuur - diploma
• Academie van Bouwkunst Amsterdam, voorbereidende cursus bouwkunde
• Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Architectonische Vormgeving - diploma
• Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Commerciële Vormgeving - diploma
• Stedelijk Lyceum Zutphen, Havo

2000 - 2006
1999 - 2000
1996 - 1999
1992 - 1996
1987 - 1992

Cursus en trainingen:
• Commerciële communicatie; cursus door Flight
• Kleurenleer en NCS; cursus door De Kleurenschool, Mark Kottering
• Leanwerken; cursus binnen projectteam door Lean Managment Instituut
• Projectmanagment voor projectleiders; cursus door BNA opleiding

2012
2011
2010
2009

Prijzen:
• nominatie Arie Kepplerprijs 2011 voor Tabakspaadje in Laren
• nominatie NRW jaarprijs 2010 voor Woon-, winkel-, en parkeergebouw CAN, fase 1
• nominatie voor de NBD gevelprijs 2010 voor Woon-, winkel-, en parkeergebouw CAN, fase 1
• nominatie Daylight award, 2009 voor woon-, winkel-, en parkeergebouw CAN, fase 1
• nominatie voor ‘De Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009’ voor Blok 14 op IJburg
• nominatie Zaanse Architectuurprijs 2008 voor de Bastions in Saendelft
• nominatie Forbo-prijs ‘Jonge honden 1999’ voor afstudeerplan De IJsselstroom
Publicaties:
• Brick ’12
• Licht en Architectuur 2011
• Volkskrant; Geen vensterbank dus geen geraniums, 9 februari 2011
• gastredacteur DAX, jaargang 5 2010 nr. 29
• Architectuur NL nr 05 2009 intervieuw met Liesker en Duijn; Een groene idylle in een Vogelaarwijk
• De Publieke ruimte als inzet, De Architect, oktober 2009
• Tussen hoog en laag, De Architect, september 2008
Programmatuur:
• iWorks (keynote, pages, numbers) - Microsoft office (powerpoint, word, xcell)
• Vectorworks, ArtLantis, Skechup
• Adobe CS5 (photoshop, Indesign)
Talen:
• Nederlands, mondeling en schriftelijk uitstekend
• Engels, mondeling en schriftelijk goed
Hobby’s en bezigheden:
• Hardlopen, Basketball, Pilates
• (Bas)gitaar
• VW Westfalia
• http://pinterest.com/duijn
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Projecten gerealiseerd:
• Tabakspaadje; sociale huur in Larens hofje met riet voor WBV Laren
• CAN, fase 1; Winkelpassage, parkeergarage en woningen voor ING en Ymere
• Tuinderspad; 150 woningen rond een boomgaard voor Woonwaard
• De Baanderij; interieur Heren 5 architecten
• De Boomgaarden; studentenwoningen in Wageningen voor Idealis
• De Bras; stedenbouwkundige verkaveling en woonontwerpen voor Kanters
• Saendelft; stedenbouwkundige verkaveling en woonontwerpen voor VBM
• Merwehoofd; havenfront in Papendrecht voor Van der Vorm
• De Bongerd; tuinstedelijk wonen in hoge dichtheid voor ODB
• Blok 14 IJburg; deel van woonblok voor IJDelta

2008 - 2010
2006 - 2009
2005 - 2008
2006
2004 - 2008
2003 - 2007
2003 - 2007
2003 - 2007
2002 - 2005
2001 - 2004

Projecten in uitvoering en/of ontwerptraject:
• Blok 0; CPO op de schaal van een pakhuis in de Houthaven voor ASR vastgoed
• De Buitenhof; Transformatie van grootschalig zorgcentrum voor Cordaan
• Toolenburg; Woonwijk in de Tudor-stijl voor Ymere
• Lenthof; supermarkt, woningen en zorgcentrum in Lent voor Portaal
• Bremanpark; Stedenbouwkundige verkaveling en beeldkwaliteitsplan voor gemeente
• Spieghelbuurt; 3 woonblokken met brede school in Alkmaar voor Woonwaard
• Boven ‘t Y winkelcentrum duurzame transformatie

2012 - heden
2012 - heden
2012 - heden
2011 - heden
2011 - 2012
2009 - heden
2009 - heden

Projecten studies:
• Zorgeloos wonen; Een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor wonen met zorg
• EGA; Een onderzoek naar het eengezinsappartment in de stad

2013 - heden
2011 - 2013

Projecten visies en selecties:
• De Nieuwe Keern; transformatie zorgcentrum voor Zorgcirkel
• Zonnestein; haalbaarheidstudie iov Era contour en Eigen Haard
• Smeekweg; selectie voor sociale wonen in Laren NH
• Match making Turkey; workshop Istanbul met BNA
• Aireystrook; selectie voor sloopnieuwbouw van Aireymonument voor Eigen Haard
• Mennistenerf; transformatie van zorgwoningen voor Vestia
• Zagerij in Laren; herontwikkeling bestaande zagerij en bibliotheek voor gemeente
• De kleine reus; transformatie naar een brede school

2013 - heden
2012 - 2013
2012 - 2013
2012
2012
2012 - heden
2012 - heden
2011

Projecten gerealiseerd onder eigen naam:
• De MetaalKathedraal; duurzame transformatie van een monumentale kerk
• Huis Petra en Hein; verbouwing van een gezinsappartement
• Watou; Een huisje in ‘beschermd’ kunstenaarsdorp aan belgisch-franse grens
• Huis Hadewych en Tibor; een royaal en ontspannen uit- en verbouw
• Huis Ditte en Sander; de langste doorzon
• Theaterrestaurant; een ruimtezoektocht
• 21 sh woningen voor ouderen in het dorp in Huizen voor Vreeswijk&Koebrugge
• Huis Janneke en Helmar; verbouwing van een grachten penthouse
• Sapori del Mondo; een regel- en ruimte puzzel voor de ‘9,5 van J. van Dam’
• Huis Micha en Jarinde; alsof het altijd zo was jaren 30 woning

2013 - heden
2013 - heden
2013 - heden
2013 - heden
2013 - heden
2013 - heden
2013 - heden
2012 - heden
2011 - 2012
2011 - 2012
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Gastenverblijf Blankenheym; van schuur naar een ‘Nijntje’ b&b
Badpaleis Blankenheym; mindervalide badruimte
Funenpark; gezinswoning in een stadspark
Bieschbosstraat; van hal naar bibliotheek
1e Atjehstraat; de grootste 55m2 van Amsterdam oost
Tentoonstellingsontwerp voor De Dubbelde Palmboom R’dam voor K. Clevis

2011
2011 - 2012
2006 - 2007
2004
2001
1999

Projecten prijsvragen onder eigen naam:
• Prix de Rome; Overtooms Marakech met Jeroen Atteveld
• Europan 09; Ship to post-industrial urbanity met Merijn de Jong

2011
2009

Product ontwerp en ontwikkeling:
• Een 47% transparant metselwerkgevel systeem voor CAN fase 1 ism Leebo
• Zaagtandsteen voor ‘fake‘ tegelverband voor Tuinderspad in Alkmaar
• Tafel van ‘het tropische hout van vader’
• Een keuken met een greeploze greep met een greep ism Meubelwerk
• Meerdere dealingroom desk ism Metalux
• Een verassend zachte ‘doosstoel’ bij project de IJsselstroom

2007 - 2009
2005 - 2006
2007
2007
1999 - 2001
1999

Projecten Academie van Bouwkunst:
• Culturele Ambassade Marokko in Amsterdam (CAM A’dam), afstuderen
• Amstel Metropolitane Pioniers; kansen voor leegstaande kantoren
• Utopia revisited; de mogelijkheden onderzocht voor een nieuw utopia
• Kapoor; museum voor Anish Kapoor in Amstelpark

2004 - 2006
2004
2003
2003

Referenties op aanvraag

