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http://www.linkedin.com/in/bartcilissen


bureau
Locus architecten

periode
2006-2012

project
Zoetermeer Oosterheem Centrumcampus.

De combinatie van wonen, zorg en dienstverlening is in een hoge 
dichtheid gestapeld op de locatie. De onderste twee lagen bevat 
het maatschappelijke programma (9500m2). Daarboven zijn 
20.000m2 woningen gerealiseerd waaronder 124 woningen voor 
senioren. In de middelste twee torens bevinden zich 10 groepswo-
ningen en 18 individuele woningen voor verstan delijk en lichamelijk 
beperkten en PG-patienten.
Meer informatie over dit project: www.locusarchitecten.nl

werkzaamheden
Dit project zat in de VO fase toen ik er aan begon. Ik heb veel 
ontwerpwerkzaamheden aan de gevelindelingen gedaan.
In het DO ben ik meer betrokken geweest bij het logisch opzetten 
van een tekenstructuur om fouten te voorkomen tussen gevels 
en plattegronden. De aanvraag bouwvergunning heb ik verzorgd, 
waarbij veel communicatie met de adviseurs (constructeur, instal-
latieadviseur, akoestiek enz.) aan de orde was.
Tijdens het maken van het bestek ben ik van dit project project-
leider geworden en heb vanaf dat punt een intern projectteam 
aangestuurd.
Tijdens de aanbesteding heb ik begrotingen gecontroleerd en voor-
stellen tot bezuinigen gedaan.
De werktekeningen- en uitvoeringsfase heb ik volledig zelfstandig 
geleid, waarbij de communicatie met de opdrachtgever, aannemer, 
adviseurs en tekenaars een hoofdtaak was. Het bijwonen van de 
bouw- en werkvergaderingen als gezicht van het architectenbureau 
heb ik als erg prettig en leerzaam ervaren. Bij extra werkzaam-
heden heb ik offertes opgesteld en met de opdrachtgever hier over 
onderhandeld.
Dit project was binnen het bureau het eerste project dat groten-
deels opgebouwd was in AutoCAD ADT.

begane grond blok N begane grond blok Z

woonverdiepingen blok N woonverdiepingen blok Z

oostzijde

http://www.locusarchitecten.nl/project/show/22


corridor toren N3

zicht vanaf het winkelplein op de woontorens

zicht op de zes torens met op de achtergrond de wijk Oosterheem

alle gevels zijn op deze manier in detail uitgewerkt

corridor toren N1



bureau
Locus architecten

periode
2006-2012

project
Winkelcentrum Lakerlopen Eindhoven.

De bebouwing bestaat uit twee delen: een bouwmassa met een 
zaagtand gevel aan de noordzijde en een bouwmassa met een 
ronde gevel aan de zuidzijde. Tussen de twee gebouwen bevindt 
zich een intieme verblijfsruimte die fungeert als voetgangersroute. 
In de twee bouwblokken bevinden zich in totaal 48 woningen op 
een plint van 2150 m2 commerciële ruimte. 
Meer informatie over dit project: www.locusarchitecten.nl

werkzaamheden
Mijn functie bij dit project is tweeledig: ik heb hier veel aan 
getekend, maar was eveneens projectleider. Tijdens het VO en DO 
heb ik veel aandacht besteed aan het goed opzetten van de platte-
gronden en gevels.
Ik heb presentaties voor welstand en de opdrachtgever gemaakt.
De aanvraag bouwvergunning heb ik zelfstandig gemaakt en geco-
ordineerd.
Het bestek is door mij getekend en gecoordineerd. In drukke peri-
odes is er een tekenaar te hulp geschoten.
Een uitdaging binnen dit project was de communicatie met de 
opdrachtgever en de aannemer. In tijden van economische crisis is 
het belangrijk om een acceptabel ontwerp neer te zetten waar je 
als architect achter staat voor een zo laag mogelijk budget.

Tijdens dit project heb ik stagiaires opgeleid en geprobeerd hun 
volledig te betrekken bij de werkzaamheden binnen het bureau. 
Eigen verantwoordelijkheid geven en de consequenties laten inzien 
van hun acties is hierin belangrijk geweest.

situatietekening

maquette

http://www.locusarchitecten.nl/project/show/27


doorsnede met achtergevel

pleingevel

maquette

alle gevels zijn op deze manier in detail uitgewerkt 
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bureau
Bart Cilissen (onder eigen naam)

periode
2007-2011

project
Woning Funkelweideweg Nieuwstadt

De twee bewoners hebben behoefte aan een woning bestendig 
voor hun oude dag. Deze is daartoe volledig gerealiseerd op de 
begane grond en goed toegankelijk.
De tegenstellingen op de locatie zijn zichtbaar in de vormgeving 
van de woning. De woning is geplaatst als een buffer tussen de 
drukke en de rustige kant zodat de tuin in de luwte komt te liggen 
van het verkeer.
Meer informatie over dit project: www.sliss.nl

werkzaamheden
Deze opdracht heb ik naast mijn full-time baan gerealiseerd. Ik 
heb het als erg leerzaam en bijzonder ervaren om een project 
volledig van het begin tot het einde in mijn eentje te doen, zonder 
aanspraak of overleg binnen een architectenbureau.
Het ontwerp is van mijn hand, en is in samenspraak met de op-
drachtgevers tot in de puntjes uitgevoerd.

Voor de aanvraag bouwvergunning heb ik naast de bouw besluit-
toets ook de EPC-berkening, ventilatieberekeningen en de ruimte-
lijke onderbouwing verzorgd. De welstandcommissie was erg te 
spreken over het ontwerp, en keurde het plan meteen goed. Een 
grote drempel was de wijziging bestemmingsplan, maar dit is na 
lange tijd uiteindelijk goedgekeurd.

Overleg met de aannemer is belangrijk geweest. Omdat ik ook 
optrad als opzichter van de bouw ontstaat er een spanningsveld, 
waarbij de manier van communiceren een groot onderdeel uit-
maakt van de samenwerking. 

Het project is naar tevredenheid van de bewoners afgerond, ze zijn 
erg trots op hun woning.

aanzicht vanuit de achtertuin

aanzicht vanaf de straat

http://www.sliss.nl


doorkijk naar de tuin

achtergeveleerste ontwerpschets

achtergevel in de bouwvoorbereidingsfase

plattegrond in de bouwvoorbereidingsfase

lichthappers aan de noordzijde



bureau
Locus architecten

periode
2005

project
prijsvraag Columbuskwartier Almere.

Het begrip duurzame architectuur gaat verder dan de aanpasbaar-
heid van de woning en de relatie tussen de woning en haar om-
geving. Zowel in de vormgeving als in de materialisatie is er naar 
gestreefd om de visuele kwaliteit van duurzaamheid zichtbaar en 
herkenbaar te maken.
Meer informatie over dit project: www.tedschulten.nl

werkzaamheden
Deze prijsvraag heb ik gedaan samen met twee anderen binnen 
het bureau. Als ontwerpteam hebben we het concept ontwikkeld, 
en vervolgens is er een taakverdeling gemaakt wie welke werk-
zaamheden zou gaan doen.
Mijn taak hierin was het maken van een 3D model in Sketchup 
waarin we ontwerpaanpassingen konden doen. Dit model is uitein-
delijk gebruikt in de presentatiepanelen.
De plaatjes zijn later opgewerkt in Photoshop. De geveltekeningen 
zijn gemaakt in Autocad en vervolgens opgewerkt in Illustrator.

impressie vogelvlucht

impressie parkeerterreinzijdedoorsnede/gevel

http://www.tedschulten.nl/projecten?projectID=3


bureau
Jan Bakers Architecten

periode
2005

project
Woonboerderij Wijk bij Duurstede.

Voor dit project is een oude boerenschuur verbouwd tot een luxe 
woonhuis. De schuur bestaat uit lage wanden met daarop een 
groot zadeldak. De flinke houten spanten bepalen binnen het 
beeld. De bovenverdieping, volgt dezelfde ruimtelijke structuur als 
de benedenverdieping. Een lange gang loopt in de lengterichting 
door het huis en verdeelt het daardoor in twee beuken. Deze gang 
is als een los element in de schuur geplaatst waardoor hij meer als 
brug aanvoelt. 
Meer informatie over dit project: www.bakersarchitecten.nl

werkzaamheden
Vanaf het eerste bezoek aan de situatie ben ik betrokken geweest 
bij dit project. In het begin heb ik de bestaande situatie inzichtelijk 
gemaakt met foto’s en tekeningen.
Vervolgens is het ontwerp door Jan Bakers gemaakt.
Het ontwerp ik door mij volledig uitgewerkt t/m de aanvraag bouw-
vergunning.
Presentatiepanelen voor de opdrachtgever, alsmede presentaties 
voor welstand zijn door mij gemaakt.

tuingevel

tekening achtergevel woonkamer met zicht op de tuin

http://www.bakersarchitecten.nl/action/project/25


bureau
Jan Bakers Architecten

periode
2004-2005

project
Huisartsenpraktijk met apotheek ‘t Duyfken Almere.

De schijnbare eenvoud wordt mogelijk gemaakt door een subtiele 
draagconstructie en een uitgekiende detaillering. 
De plattegrond is georganiseerd rond een patio met een recht–
hoekige vijver. Daar omheen liggen de verkeersruimtes en de 
behandel  kamers. 
Het Duyfken won in 2005 de Architectuurprijs Almere.
Meer informatie over dit project: www.bakersarchitecten.nl

werkzaamheden
Na de verlening van de verguning werd ik aangewezen als pro-
jectleider van dit project. Mijn eerste taak bestond erin de aan-
bestedingsstukken af te ronden. Tijdens deze periode stuurde ik 
één extern tekenaar aan. Na een traditionele aanbesteding werd 
het bouwteam samengesteld. 
In het begin heb ik naast de hoofdarchitect geopereerd, maar al 
snel kon ik het project zelfstandig leiden. Bouw- en werkvergade-
ringen woonde ik bij, en de hieruit volgende problemen loste ik op 
in samenspraak met de adviseurs en constructeur. 
Het controleren van offertes, begrotingen, meer- minderwerk be-
hoorden ook tot de werkzaamheden.

apotheekzijde overdag

doorsnede

entreeruimte met balie apotheek

apotheekzijde in de avond

http://www.bakersarchitecten.nl/action/project/9


bureau
Jan Bakers Architecten

periode
2003-2005

project
Vathorst de Velden Amersfoort.

Op de rand van de vinex-wijk Vathorst zijn 52 woningen gereali-
seerd in drie verschillende typen. De ruimtelijke opzet van Museum 
Insel Hombroich heeft tot inspiratie gediend: losse volumes van 
baksteen, met een sterke contour, verspreid in het landschap.
Meer informatie over dit project: www.bakersarchitecten.nl

werkzaamheden
Dit project werd gedaan voor een projectontwikkelaar/aannemer. 
Omdat de opdrachtgever ook de bouwer was, was het mogelijk al 
in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de kosten en de techni-
sche mogelijkheden.
In het DO heb ik veel ontwerpwerkzaamheden gedaan wat betreft 
gevelindelingen en detaillering. Uitvoerig overleg met de opdracht-
gever was hier aan de orde van de dag.
In een later stadium werd ik van dit project de architect-projectlei-
der waarin de communicatie met constructeur, installateur e.a. een 
grote rol speelde.

achterzijde rijwoningen

overzicht en situatie woningtypes vrijstaande woning exterieur

http://www.bakersarchitecten.nl/action/project/12


opleiding
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit architectuur

periode
2003

afstudeerproject
PARK_haus Kassel

PARK_haus is een extrapolatie op de conditie in Kassel. Deze con-
ditie is de ultieme bereikbaarheid per auto. De infrastructuur van 
de stad is gekoppeld aan de infrastructuur van het gebouw. De 
auto wordt daarbij gezien als deel van de architectuur. PARK_haus 
zelf wordt gezien als een deel van de infrastructuur op dezelfde 
manier als infrastructuur onderdeel is van de stad. De infra-
structuur in PARK_haus is echter efficiënter dan die in de stad. De 
ruimte van de auto, de automobiele kamer, brengt je in het ge-
bouw op de plek van bestemming. De afstand tussen die bestem-
ming en de auto is miniem en daarmee wordt de ruimte en de tijd 
voor een ontmoeting klein. De openbare ruimte zoals die bestaat in 
een stad functioneert anders en is minder efficiënt. Het gebruik van 
de auto in PARK_haus is doelgericht, snel en hoogst efficiënt. 

PARK_haus is een autogebouw dat is gemaakt op de maat van de 
auto. Het gebouw bestaat uit een stapeling van parkeerdeks waar-
tussen het programma als dozen in hangt. Het vormconcept is ge-
baseerd is op de maat van een conceptueel parkeergrid. De lengte-
maten van dit grid zijn gelijk aan de parkeereenheid van 17 meter 
en de breedte van drie parkeerplaatsen. Door dit grid te stapelen 
ontstaat er een 3-D model waarin het programma geplaatst wordt. 
Alle ruimte tussen deze programmablokken wordt gebruikt door 
auto’s. Het parkeren is ten overvloede aanwezig en er kan meteen 
geparkeerd worden op de plek van bestemming. 

De openbare ruimte van de stad vloeit door in de openbare ruimte 
van het gebouw, waardoor de ruimtes in PARK_haus werken als 
een stedelijke ruimte en niet als een interieur. PARK_haus werkt 
als een grootschalige programmatische en infrastructurele plug-in 
en geeft het centrumgebied weer een zodanige impuls dat verdere 
stedelijke ontwikkelingen gestimuleerd worden.
Meer informatie over dit project: www.eindhovenseschool.net

render in vogelvlucht

situatietekening

http://www.eindhovenseschool.net/plug/student/student.php?view.1


opengewerkte render van de bioscoop, één van de negen functies.

maqette van het plandoorsnede BB

doorsnede AA

principeplattegrond, vierde verdieping


