
andARCHITECTURE andre@andarchitecture.nl       
2010 – 2014 www.andarchitecture.nl

08/2014 – 11/2014 ontwerp interieur & architectuur 
Stadsvilla GM | Amsterdam
ism P. Gerhards | Amsterdam
voor ontwikkelaar

01/2013 – nu ontwerp, uitwerking & begeleiding 
Appartementencomplex “Swinemünder Dach” | Berlijn
ism architect G. Seidler | Berlijn/Bakoe 
voor bouwgroep

08/2012 – nu onderzoek futuristische woonconcepten
“Future Home” | www.futurehomeproject.nl
gesteund door SfA | creative industry funds nl

11 – 12/2013 ontwerp interieur & uitbreiding 
“Cathy's appartement” | Delft
voor particulier

11 – 12/2012 ontwerp uitbreiding school Frankendael | Amsterdam
voor M. Loos | Loos Architects
ism Stichting Mevrouw Meijer

10/2012 ontwerp beursstand 
SiS | Amsterdam
ism V. Slooff | binnenvorm
voor online shop SiS

09/2012 ontwerp alternatief woonconcept 
“OYO – on your own but not alone” | Nederland
onderzoek voor prijsvraag

03/2012 ontwerp 
Appartementencomplex “LISI” | Tblisi, Georgië
voor concern, Amsterdam

01 – 03/2012  ontwerp & uitwerking interieur 
voor HQ Liberty Global | Amsterdam
voor concern, Amsterdam

11/2011 organisatie podiumsdiscussie “De Waardering” 
over nieuwe verdienmodellen en kansen 
voor jonge architecten 
Club Trouw | Amsterdam
ism Glamourmanifest | S. Beer

EL studio | E. Langenberg
Kennisland | M. Arnoldus

2010 – nu retail ontwerpen & uitwerking voor 
o.a. Intratuin, Eigen Haard, Pearle, Nomads,
Philips (België) & NS 
voor SVT Branding & Design, Amsterdam

2012 – nu ontwerp inrichting bibliotheken (Gronings blackbox)
Bibliotheken Heyhoef  | Maarssenbroek| 
Zierikzee| Waalwijk | Lunteren | Kaatsheuvel | Borger | 
Wemeldinge | Utrecht Cereol | Hoogezand | Vlieland | 
Leek | Dokkum | Baarn | 't Sant | Loon op Zand
voor SVT Branding & Design, Amsterdam



11/2011 nominatie voor “Student Para-Siting”: 
“Most promising start-up concepts in the Netherlands”
door New Venture (McKinsey & Ministerie van Financiën)

10/2010 – 08/2011 onderzoek alternatieve woonconcepten
“Student Para-Siting”
gesteund door SfA | creative industries fund NL

05/2011 ontwerp & uitwerking interieur Huis op een eiland | 
Schiermonnikoog 
ism V. Slooff | binnenvorm
voor particulier

04/2011 ontwerp interieur 
Modeshowroom Turnover | Alphen ad Rijn
ism V. Slooff | binnenvorm & K. Etzel 
voor Turnover
-niet gerealiseerd-

02/2011- 05/2012 ontwerp & uitwerking interieur 
Villa | Vught
voor V. Slooff | binnenvorm
ism Bedaux de Brouwer architecten
voor particulier

01/2011 ontwerp interieur “The Drawing Room”
Treehugger Apartment | New York
ism E. Hollmann | Hamburg
voor “Life Edited” competition ism jovoto.com

11/2010 ontwerp 
Appartementensemble “Hengeloft” | Hengelo
voor BNA prijsvraag

10/2010 ontwerp interieur 
Appartement K | in de buurt van Frankfurt
voor particulier

08/2010 1e prijs | prijsvraag Materia Inspiration Center | 
Amsterdam
“Hortus Ex Machina”
voor Materia
-niet gerealiseerd-

03/2010 – 12/2014 ontwerp & uitwerking interieur & architectuur 
Huis tussen twee straten | Amsterdam
voor & ism particulier

04/2010 ontwerp interieur 
Appartement aan een gracht | Amsterdam
voor particulier
ism V. Slooff | binnenvorm

03/2010 – 05/2010 ontwerp & uitwerking interieur & architectuur
Villa dichtbij een rivier | Düsseldorf
ism V. Slooff | binnenvorm 
& architect K.W. Roese | Düsseldorf
voor particulier
     

03/2010 oprichting | andARCHITECTURE | Amsterdam

01/2010 2e prijs | Europan prijsvraag | Utrecht Kanaleneiland
“From macro to micro”
ism B. Wigger | Berlijn & E. Hollmann | Hamburg


