ATELIER REGGY HULSKEN CS

PF11

“bewijst het onderscheidend vermogen
			
van een goed ontwerp ...”

PF11

PortFolio Selectie versie 1.1 I 30 juni 2015

		PERSONALIA
voornaam
achternaam
roepnaam
geboren		
plaats		
geslacht		
burg.staat
titel		
woonadres
postcode
plaats		
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e-mail

Reginald
		
Hulsken
Reggy
30 I 10 I 71
Bussum
man
gehuwd, 4 kinderen
architect
Balie 11
4301 GZ
Zierikzee
06-14493356
reggy@arhcs.nl

		OPLEIDING
diploma 1991
diploma 1995
		
		
diploma 1999
		
		

VWO-atheneum I Goois Lyceum te Bussum
HTO-bouwkunde I Hogeschool Haarlem
afstudeerproject I hotel de Navigator te Scheveningen
beoordeling: 9
WO-bouwkunde architectuur  I  TU Delft
afstudeerproject I de Noodingang te Haarlem
beoordeling: 8.5
in voorselectie TUD voor Archiprix 1999
certificaat
Buro- en bouwmanagement  I  Stichting PAS
		
05 I 2001
		
beoordeling: 8.0
certificaat
Op naar energieproducerende gebouwen  I  PMIA
		
04 I 2011
		

			WERKERVARING									

												opdrachtgever
1995 - 1996		 parttime makettebouwer
Schwencke & Rosbach Architecten te Amsterdam
1996 - 1997 		
parttime ontwerper en technisch tekenaar interieurbouw
Peter Interieurbouw te Naarden
03 I 1998 - 05 I 1999
parttime assistent ontwerper
Architectenburo ir. Thijs Asselbergs BNA bv te Haarlem
			meegewerkt aan o.a.
			Serres Bavaria Botermarkt te Haarlem					Bavaria Horeca n.v.
Vinex woningbouw te Leidscheveen
woongebouw De Staten Kennedylaan te Den Haag
Amvest Vastgoed
06 I 1999 - 12 I 1999
architect I ontwerper
Architectenburo ir. Thijs Asselbergs BNA bv te Haarlem  
			meegewerkt aan o.a.
Het Glazen Huis voor Stichting Beeldverhaal Nederland te Haarlem
SBN Haarlem
			
i.s.m. striptekenaar Joost Swarte
Herinrichting Maria Stichting Haarlem
Bouwfonds Wonen Haarlem
2000 - 2005		 architect I projectleider
Architectuurcentrale Thijs Asselbergs te Haarlem
Winnend prijsvraagontwerp en uitvoering Paviljoen van de Rijksoverheid
Ministerie LNV
			
voor de Floriade 2002
Appartementengebouwen zuidflank Willibrord te Heiloo
Woningstichting Heiloo
Winnend prijsvraagontwerp Woongebouw te Heemskerk
WoonOpMaat Heemskerk
Winnend prijsvraagontwerp herbestemming watertoren te Hillegom
De Principaal
Sociale werkvoorziening SWA te Alphen aan de Rijn  
SWA b.v.
			Drie woontorens Roomburg te Leiden					Gemeente Leiden
Horecapaviljoen voor Delifrance bij Woonmall III Alexandrium te Rotterdam
Roobol b.v.
			
Woon- werktoren de Binckhorst te Den Haag				
Smitsloo Groep
Prijsvraagontwerp Schoteroog Haarlem
Heijmans Vastgoed
SJU als onderdeel van Muziekpaleis Vredenburg
Architectuurstudio HH
			
Woongebouw stedelijke inpassing Dominicaan te Nijmegen			
Talis Woondiensten
Woongebouw Blok T3 Vossepolder Hillegom (zonnewoningen)
Woningsticghting Pago
website architectuurcentrale.nl gecoordineerd en onderhouden

  

2005 - 2010

10

Oprichting eigen bedrijf IDNA (eenmanszaak)
Identity Design Networking Architecture
			Noordereinde 217 ‘s-Graveland
2006 - nu		
			

Oprichting samenwerkingsverband woonconcept Natural-Living
Architectonisch ontwerp en PR- werkzaamheden
Showroom: Brinklaan 2-4 Bussum

2010 - nu

Oprichting IDNA Coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers (ondernemerscoöperatie)
Identity Design & Architecture

2010 - nu
			

Oprichting Atelier Reggy Hulsken cs (eenmanszaak)
Balie 11 4301GZ Zierikzee

Natural

Living

CUSTOM-MADE PROJECTS
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‘KRUIP IN DE HUID VAN WAT ER DAAR MOGELIJK IS’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		
		
I.s.m.:
		

2010 - 2011
Dishoek (Z)
particulier
300m2 bvo
woonvilla, garage,
gastenverblijf en tuin
met zwembad.
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

10VTD I Luxe Villa Dishoek
Op 400 meter afstand van de kust is een
ontwerp gemaakt voor een vrijstaande
woonvilla. De eisen die het bestemmingsplan oplegde aan het te mogen bebeouwen volume alsmede de strenge welstandsbeoordeling vroeg voor het ontwerp grote
creativiteit van de ontwerper. Die slaagde
erin, boven verwachting van de opdrachtgevers, een heel eigenzinnig ontwerp neer
te leggen waarin al hun woonwensen waren
verwerkt.
Een huid van keramische tegels en pannen
vervaagd de definitie van gevel en plafond
en dak. Hierdoor komt de eigenzinnigheid
nog meer tot uitdrukking. Een patchwork
van lokale kleuren uit de omgeving maakt de
buurt het object eigen.
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‘KRUIP IN DE HUID VAN WAT ER DAAR MOGELIJK IS’
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‘WE HEBBEN ELKE CM² VAN HET HUIS BENUT’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:

2002
‘s-Graveland (NH)
particulier
145m2 bvo
woonkamer, 3 slaapkamers,
open keuken, badkamer,
toilet en serre met terassteiger

02NE217 I Noordereinde 217

Volledige modernisering van tussenwoning
uit 1877 voorzien van keuken, badkamer,
toilet, slaapkamers, trap, serre en terras met
steiger.

11

‘EEN VILLA DOBBEREND IN HET GROEN’
10

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:

2005-2006
Burgh-Haamstede (Z)
particulier
190m2 bvo
woonvilla v.v. woonkamer,
eetkamer/keuken, toilet,
bijkeuken, 4 slaapkamers,
badkamer en een grote
veranda

05VMB I Villa Westerenban
Op een van de vrije kavels van de ruim
opgezette villawijk Kroondomein Westerenban in Burgh-Haamstede werd gevraagd
een ontwerp te maken voor een woonvilla.
ARHCS ontwierp een villa dat eenvoudig was
van opzet en was voorzien van grote luifels
aan de twee langszijden van de woning.
Hierdoor kon er optimaal van de tuin genoten worden. Doordat de scheiding tussen binnen- en buitenleven werd vervaagd
ontstond   er een optimale vrije leefruimte
op de kavel.
Het huis lijkt, doordat de terrasvlonders
boven de tuin hangen, te ‘dobberen’ in het
groen.
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‘HET CONCEPT IS DE ESSENTIE VAN HTC’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
I.s.m.:
		

2006-2009
Divers
Mea Group
18-50m2 bvo
tijdelijke stands van veschillende grootte en doelstelling
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

09HTC I Stands HTC Benelux
Gevraagd is om een stand te ontwerpen
met een herkenbare en sterke uitstraling. De beschikbare ruimte voor de stand
is per eventlokatie verschillend. Er is uitgegaan van een minimum oppervlakte van
2x4 meter en een maximum van 6x6 meter. Om verrommeling te voorkomen is het
daarom ons inziens van groot belang een
helder concept als leidraad te hanteren
voor de standvormgeving. Uitgangspunt is
om zoveel mogelijk standelementen voor
meerdere opstellingen te kunnen gebruiken
om zo de kosten te kunnen drukken. Voor
het concept is ‘bergchristal’ als metafoor
gekozen passend bij essentie van HTC.
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‘EIGENWIJS: ZO MOEDER ZO DOCHTER’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		

2006
Bussum (NH)
particulier
85m2 bvo
gastenverblijf met
werkruimte

06ARP I Atelier Polman
Een bestaand atelier gelegen in de villawijk
het Spieghel in Bussum moest drastisch
worden opgeknapt en verbouwd worden tot
gastenverblijf. Het dak werd vernieuwd en
de buitengevels gerenoveerd. Op de begane
grond werd het bestaande volume verkleind
ten gunste van een overdekt terras. Op de
verdieping werd plaats gemaakt voor een
werkkamer met uitzicht over de tuin.
In aansluiting op de bestaande villa werd de
‘eigenwijze’ villa, waar vroeger verschillende
culturele beroemdheden elkaar troffen, op
een waardige manier teruggeplaatst in de
context.
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‘WE HEBBEN ONS DROOMHUIS GEREALISEERD’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		
		

1999 - 2000
Zierikzee (Z)
particulier
145m2 bvo
vrijstaande woning (gelijkvloers) met logeergelegheid
op de verdieping

00VVP I Villa Van Poppel
Op een grote kavel aan de rand van Zierikzee werd te midden van onpersonlijke cataloguswoningen dit typisch Zeeuws huisje
ontworpen en gebouwd. Voor de zonaanbiddende eigenaren werd een vierde (tuin)
kamer verbonden aan het huis met geknikte
plattegrond. Beschut tegen de zeewind en
voorzien van grote glazen puien op het zuidwesten genieten de bewoners nog dagelijks
van hun ‘boerderijtje’.

11

‘DE PRODUCTIE MAG IN GEEN GEVAL
GESTOORD WORDEN’
10

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
I.s.m.:
		
		

2006
Alblasserdam (ZH)
Ovako Wire
200m2 bvo
Controleruimte, berging,
pantry, kantoor en toiletten
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers en
Zumm Ontwerpbureau

06CRA I Controleruimte Ovako
Opdracht was om een nieuwe controlekamer te ontwerpen en te bouwen in de staalfabriek van Ovako in Alblasserdam. Het was
zo ontworpen dat het in de bestaande structuur van de fabriekshal gemaakt kon worden,
waarbij het productieproces niet verstoord
kon worden. In contrast met de oude nostalgische hal werd een moderne, bijna
buitenaardse unit ophangen die overzicht
gaf over de verschillende productiehallen.
Ook aan de buitengevel zou de modernisering vanaf de boogbrug zichtbaar zijn.
Helaas is ondanks alle bouwtechnische voorbereidingen het niet uitgevoerd, omdat
Ovako werd overgnomen door en ander Fins
bedrijf.
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‘DE SPANNINGSBOOG TUSSEN EEN STILLE GROENE
OASE EN EEN DENDERENDE ZEEVAARTINDUSTRIE’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
I.s.m.:
		

2005
Heijplaat, Rotterdam
prijsvraag
80m2 bvo
Architectuurfolly
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

05FCR I International Follydock
Een   paviljoen ter inspiratie van toekomst
en verleden. Gelegen in het (groene) hart
van Heijplaat. Deze ‘google’ doet de bezoeker het dorp anders bekijken en 		
geeft inzage in haar uniciteit.
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10

‘EEN MEESTERLIJKE MENGELMOES VAN UITHEEMSE
KRUIDEN EN HET HOLLANDSCH ERFGOED’

Daterend:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		
		
		
		
I.s.m.:
		

2006
particulier
200m2 bvo
Restaurant voor 75 personen met aparte vergaderruimte op de verdieping voor 60 personen.
Terras voor 50 personen.
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

		

www.coopvaert.com

06RCR I Restaurant Coopvaert
Aan de voet van de gelijknamige en onlangs
opgeleverde woon- en werktoren aan de
Blaak, heeft het restaurant Coopvaert haar
deuren per december 2006 officieel geopend. Het verwachtingspatroon dat de omgeving uitstraalt, is een hippe, 21e eeuwse,
Rotterdamse, industriële inrichting op dito
schaal. Het tegenovergestelde is echter in dit
geval ook waar. De Coopvaert is een mengelmoes van koele statige hoogtes warm ingericht met meubels van natuurlijke materialen
en de kruidige geuren verwerkt in een
nieuwerwetse hollandsche kookstijl...
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‘VERHUURBAAR: FRIS MODERN MET EEN HUISELIJKE WARMTE’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:

I.s.m.:
		

2006-2007
Middelburg (Z)
Stichting Moerman
Promotie Vlissingen
700m2 bvo
4 luxe gemeubileerde
appartementen en een
winkelkantine
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

		

www.walplein6.nl

Grootte:
Programma:
		

11

07SWM I De Passage
Het pand viel in mei 1940 ten prooi aan de
bombardementen, maar werd na de oorlog
weer opgebouwd, waarbij de karakteristieke
gevel werd hersteld. Deze gevel is bij de totale verbouwing van het bovenpand intact
gebleven. De eerste en tweede verdieping
zijn opnieuw ontworpen, gebouwd en ingedeeld door architect Reggy Hulsken van
IDNA, IDentity Networking Architecture.
IDNA gelooft in het (her)investeren in oude
binnensteden zodat de rijkdom van gebouwen sociaal maatschappelijk behouden kunnen blijven. Ook bij het pand aan de Lange
Delft is gekeken naar de historie en de mogelijkheden die geboden werden, waarbij
de karakteristieke verschijning van de in retrostijl uitgevoerde achtergevel alsmede de
modernistische voorgevel meer tot uitdrukking zijn gebracht. Deze dialoog van vernieuwing, tussen verleden en heden, is in de
hal samengevat in een poëtisch kunstwerk
van kunstenaar Dieuwke Parlevliet.

de Passage
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‘GEDICHTEN REFEREREN DE GASTEN AAN HET RIJKE VERLEDEN’

10

‘DE KEUKEN VERBINDT BINNEN EN BUITEN’

Daterend:
Lokatie:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		
		
I.s.m.:		

2008
Huizen (NH)
particulier
120m2 bvo
Semi-open keuken,
woonkamer, berging, toilet,
terras en tuin
Natural-Living

		

www.natural-living.nl

08SVH I Hoekwoning Naarderstraat
ARHCS heeft een 19e eeuwse hoekwoning aan
de Naarderstraatweg uitgebreid met een veranda. De extra verkregen ruimte wordt benut
als leefkeuken. De keuken sluit nu aan bij de
wensen van de gezinsleden die houden van
samenzijn en Bourgondisch genieten.
De bestaande en nieuwe ruimtes zijn aan
elkaar verbonden tot een natuurlijke eenheid.
Het geeft de woning een warme en sfeervolle
uitstraling. Door de bijzondere plaatsing van
de routing en ramen is de keuken het centrum
geworden van binnen- en buitenleven.

11

‘EEN HIGH-TEA OP DE DIKKETOREN MET UITZICHT
OVER HET HELE ZEEUWSE EILAND’
10

Daterend:
Opdrachtgever:
Grootte:
Programma:
		
		
I.s.m.:
		

2006 - 2007
stichting en eigen initiatief
divers
Culturele manifestatiemogelijkheden uitzoeken
op het plein en in de om
liggende gebouwen
IDNA Coöperatie
Ruimtelijk Ontwerpers

		

www.centree.nl

07CEN I Stichting Centree
IDNA heeft meegewerkt aan initiatief van
o.a. woningbouwvereniging Zeeuwland en
Zeelandia om plein te transformeren tot
‘cultuurplein’. Het plein waaraan voornamelijk functies liggen die het culturele leven van
Zierikzee en Schouwen-Duiveland tonen en
onderling versterken.
De monumentale pleinfuncties betreffen:
de Nieuwe Kerk (podium/evenementenhal),
De Weverij (Filmhuis/podium), De Driehoek
(bedrijfsverzamelgebouw artistieke
beroepen), Het Kinderweeshuis (beeldentuin), Dikke Toren (VVV/kleinschalige podia).
IDNA heeft de ruimtelijke kwaliteiten i.c.m.
het gebruik voor Centree-uitvoeringen voor
zowel eenmalig als voor structureel gebruik
in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

11

PF10

“bewijst het onderscheidend vermogen
			
van een goed ontwerp ...”

