
Curriculum Vitae - Keimpke Zigterman

Keimpke Zigterman

Nationaliteit

Geboorteplaats

Onderwijs

Jun 2016 - heden

Feb 2013 - Apr 2016

Sep 2009 - Jan 2013

Sep 2008 - Aug 2009

Sep 2005 - Jul 2009

Werkervaring

Jul 2012 - heden

Feb 2016 - heden

Nederlands

Bilthoven, 1986

Bureau Architectenregister, ‘s Gravenhage (NL)
Beroepservaringsperiode, individueel traject

Technische Universiteit Delft, Delft (NL)
MSc Architecture (cum laude)
 
Delft University of Technology, Delft (NL)
BSc Architecture (cum laude)

Conservatorium van Amsterdam, Amsterdam (NL)
BSc of Music, violoncello

Koninlijk Conservatorium, ‘s Gravenhage (NL)
BSc of Music, violoncello

Unknown Architects v.o.f, Rotterdam (NL)
Oprichter en projectleider

- Nassaulaan uitbouw, Schiedam (NL)
Een vroeg 20e eeuwse woning wordt uitgebreid met een 
dubbelhoge tuinkamer. Nu in ontwerpfase.

- De Laat de Kanterstraat verbouwing, Leiden (NL)
Verbouwing van een 19e eeuwse hoekwoning in de 
Burgemeesterswijk in Leiden. Nu in ontwerpfase.

- Linnaeusparkweg dakopbouw, Amsterdam (NL)
Verbouwing en nieuwbouw van een dakopbouw van een 20e 
eeuwse bovenwoning. Nu in uitvoering.

- Overtoom, verbouwing van een maisonnette, Amsterdam (NL)
Verbouwing van de bovenste verdieping van een 19e eeuwse 
maisonnette. Opgeleverd in 2017.

- Jordaan, verbouwing van een hoekwoning, Amsterdam (NL)
Verbouwing van twee aangrenzende woningen tot een 
gezinswoning. Opgeleverd in 2016.

- The Fragrance Store, Amsterdam (NL)
Interieur voor een parfumerie nabij de Albert Cuyp Markt in 
Amsterdam. Opgeleverd in 2015.

- Garden Studio, Amsterdam (NL)
Studio voor een muzikant in de tuin van een oud 19e eeuws 
schoolgebouw. Opgeleverd in 2015.

- Decor Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam (NL)
Ontwerp en bouw van een decor voor een concert in het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ. Opgeleverd in 2012.

- Pied-à-terre, Leiden (NL)
verbouwing van een 17e eeuws gemeentemonument tot een Pied-
à-terre. Opgeleverd in 2012.

KorteknieStuhlmacher Architecten, Rotterdam (NL)
Assistent Architect (Beroepservaringsperiode)

- Predikheren Klooster, Mechelen (BE)
Transformatie en restauratie van een voormalig klooster tot 
openbare bibliotheek. Verantwoordelijk voor alle bouwkundige 
details ten behoeve van de restauratie van de kerk en 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouwkundige uitwerking 
van het interieur van de kerk. In uitvoering.

- School Campus Cadix, Antwerp (BE)
Transformatie en restauratie van een 19e eeuws schoolgebouw 
en twee haven loodsen en de bouw van een nieuw bouwblok 
als accomodatie van twee scholen. verantwoordelijk voor 
alle interieurdetails van de transformatie en restauratie van 
de twee havenloodsen tot gymzaal, kantine en ruimten voor 
ondersteunende faciliteiten. Bestekfase is afgerond.
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Aug 2013 - Feb 2014

Maa 2009 - Apr 2010

Academische werk

Jul 2017

Sep 2017 - Feb 2018

Tentoonstellingen

Okt 2016

- Woning Ringvaartplas, Rotterdam (NL)
Ontwerp van een vrijstaande woning. Verantwoordelijk voor alle 
ontwerpfasen vanaf het voorlopig ontwerp tot en met aanvraag 
bouwvergunning. Vergunning is verleend. 

- Masterplan en visie voor het dorpscentrum van Wingene (BE)
Een gewonnen prijsvraag voor de herontwikkeling van de 
dorpskern van Wingene in samenwerking met Palmbout Urban 
Landscape’s. Verantwoordelijk voor het schetsontwerp van de 
transformatie van het gemeentehuis en een schetsontwerp voor 
een nieuw te bouwen vrijetijdscentrum.

Sanal Architecture and Urbanism, Istanbul (TR)
Stage

- Sishane Park, een vervoersknooppunt in het centrum van 
Istanbul (TR)
Een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 100 
auto’s welke verbonden is aan een metrostation. Het dak van de 
parkeergarage dient als park en biedt uitzicht over de Gouden 
Hoorn en het oude centrum. Verantwoordelijk voor het ontwerp 
van afwerkingen van het interieur.

- Osmanaga Mahalle en Hasanpasa Mahalle, Istanbul (TR)
Stedenbouwkundige prijsvraag. Verantwoordelijk voor het 
prijsvraagontwerp en presentatie.

-	HEY!	Imanignable	guidelines	Istanbul	(TR)
Een gids voor leefbare and voetgangervriendelijke steden. 
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept.

BaksvanWengerden Architecten, Amsterdam (NL)
Stage

- V-house Alkmaar (NL)
Een vrijstaande woning op een zelfbouwlocatie in het noordoosten 
van Alkmaar. Verantwoordelijk voor het interieurontwerp.

-Sukkah	New	York	(USA)
Prijsvraag voor een tijdelijk paviljoen ter gelegenheid van het 
Sukkot feest. Verantwoordelijk voor ontwerp en presentatie.

- Rijnstate Ziekenhuis Arnhem (NL)
Studie voor een uitbreiding van het ziekenhuis. Verantwoordelijk 
voor ontwerpend onderzoek en presentatie.

- Workshop leider bij Hello Wood, een design and build 
Summerschool in Hongarije.
Een workshop geleid voor een groep van 20 internationale 
masterstudenten architectuur en kunst in samenwerking met 
Suzana Milinovic en Rufus van den Ban (Studio Positif) en João 
Prates Ruivo (FORA).

- Gastdocent bij de Technische Universiteit Delft voor de leerstoel 
Interiors, Buildings and Cities.
Samen met Daan Vulkers zal een master studio worden geleid 
rondom	het	thema	van	het	‘koffiehuis’	als	onderdeel	van	het	
overkoepelende thema ‘the House in the City’.

- Maatwerk / Massarbeit: Custom made architecture from Flanders 
and the Netherlands
Unknown Architect’s werk is tentoongesteld in het Duits 
Architectuurmuseum in Frankfurt als onderdeel van een 
tentoonstelling over het werk van Vlaamse en Nederlandse 
architecten gecureerd door Jantje Engels en Marius Grootveld. 
Momenteel is de tentoonstelling te zien in het MHKA in 
Antwerpen.

Werkervaring (vervolgd)
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