
Benthuizerstraat 21a    Gewonnen prijsvragen
3036CB Rotterdam    ArchiSpel (2010)
info@nov82.nl     Passart (2012)
06 41010762 / 06 24628795   ZigZagCity IABR (2014)
KVK: 52447766    Meubels Ontkiemd (2015)
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Bouwkunde TU Delft, Architectuur, Bsc en Msc, 2000-2009

Werkervaring
Oprichter van en architect bij NOV’82 Architecten, 2009-heden 
Praktijkdocent faculteit Bouwkunde, TU Delft, 2009-heden
Vormstudie/Maquettetechniek, TU Delft, student-assistent, 2005-2009 
Organisatie Archiprix Bouwkunde TU Delft, 2007-2008 
KCAP Architects & Planners, stagiair, 2004-2005
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Bouwkunde TU Delft, Architectuur, Bsc en Msc, 2002-2009
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 2007

Werkervaring 
Oprichter van en architect bij NOV’82 Architecten, 2009-heden 
Praktijkdocent faculteit Bouwkunde, TU Delft, 2009-heden
Vormstudie/Maquettetechniek, TU Delft, student-assistent, 2005-2009
Stagiair bij Fokkema Architecten, 2007-2008
Student mentor bij de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, 2005-2007
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Maquette 1:1 , interventie voor IABR 

Zelfbouw/ nauwe samenwerking met opdrachtgever

Kookmeubel, particuliere opdrachtBrainstorm met opdrachtgever, schetsen en schetsmaquette

 Maquette Blommerdijkselaan R’dam, buurtparticipatie

NOV’82 Architecten is een jong architectenbureau 
gevestigd in een voormalig winkelpand in het 
Oude Noorden in Rotterdam. Het bureau werd 
in 2009 opgericht door Saynzo Osinga en Laura 
Ubachs. Beiden studeerden als architect af aan 
de Technische Universiteit Delft. Het gezamenlijk 
winnen van een prijsvraag voor een activiteitenveld 
in Spaarndam markeerde de totstandkoming van 
het bureau. Sindsdien werkt NOV’82 Architecten 
aan diverse opdrachten op het snijvlak van 
(landschaps)architectuur, interieur, transformatie, 
design en maquettebouw. Verscheidene successen 
bij uiteenlopende ontwerpwedstrijden bestempelen 
de conceptueel sterke aanpak van het bureau.
De start van elk project wordt gekenmerkt door 
een scherpe analyse die ons tot de kern van de 
opgave leidt, welke schaal de opgave ook heeft.

Vanuit deze bevindingen komen we tot de 
kern van de wensen van de opdrachtgever. De 
volgende stap is de conceptuele ontwikkeling. 
Ideeën ontstaan in een brainstorm waarbij met 
pen en tekenblad op tafel gespard wordt. 
Vlugge tekeningen en schetsmaquettes zijn 
essentieel. Pas wanneer er een concept op tafel 
ligt dat volledig voldoet aan de wensen van de 
opdrachtgever gaan we over tot uitwerking. 
Onderzoek en beproeving vormen de rode draad 
in onze aanpak. Vanuit onze hands-on mentaliteit 
onderzoeken we het scala aan mogelijkheden in 
de vorm van schetsmaquettes. Deze communiceren 
het ontwerp op een inzichtelijke manier aan 
onze opdrachtgevers. De uitwerkingsfase wordt 
getypeerd door nauwgezetheid, betrokkenheid 
en aandacht voor functionaliteit.

Het bureau heeft ruime ervaring 
met renovatie en transformatie van 
bestaande panden. Afgeronde 
opgaven bevinden zich onder andere 
in Rotterdam, Delft en Schiedam. 
Enkele van deze opgaven bevinden 
zich in beschermde stadsgezichten, 
een aantal hebben bovendien een 
monumentale status. Aandacht voor de 
historische uitstraling van de panden 
stond bij elk van deze opgaven 
centraal: waardevolle karakteristieken 
zijn behouden of teruggebracht. Ook 
heeft NOV’82 Architecten ervaring 
met een nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever waarbij we ook zelf 
vaak de handen uit de mouwen staken. 

Verbouwing woon-winkelpand tot appartmenten Schiedam
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De gevel als etalage van het leven

“Wonen in winkels” biedt diverse kansen voor zowel de toekomstige bewoners 
als de stad. Voor de bewoner is het een kans te wonen in een bijzonder pand 
dat naar de eigen wensen getransformeerd wordt. Voor de stad is het een 
kans om de leegstand te verminderen. Daarnaast is het een kans om de plinten 
te verbeteren en zo een aandeel te geven in de kwaliteit van de straat.
De begane grond is de plek waar gebouw en stad elkaar ontmoeten. Dialoog 
tussen beiden is nodig voor veilige, leefbare en levendige openbare ruimte. 
De invloedrijke stedenbouwkundige Jane Jacobs verwoorde dit met de term 
“eyes on the street”. Jacobs bespreekt hoe de kwaliteit en veiligheid van zowel 
bewoners als passanten verzekert wordt door sociale controle vanuit de plint. 
De plint mag absoluut de straat zijn rug niet toekeren.1 Wij geloven dat dit 
aspect de grootste uitdaging van de opgave vormt: er moet gezocht worden 
naar een goede balans tussen privacy, die uiteraard gewenst is in een woning, 
en contact met de straat. Met kleine ingrepen kunnen hier grote resultaten 
behaald worden. 
Toch willen we de historie van het pand niet verloochenen. Waar de gevel 
vroeger een winkeletalage was, kan deze in de toekomst de persoonlijkheid 
van de bewoner etaleren. Deze nieuwe etalage laat het nieuwe leven zien en 
dient tevens als buffer tussen woning en straat.

Wat bieden we de opdrachtgever?
•	 Goede analyse van de opgave en de wensen van de opdrachtgever
•	 Een betrokken architectenbureau dat hart heeft voor deze opgave en de 

stad/wijk waarin de opgave zich bevindt
•	 Een bekwaam bureau dat ervaring heeft met vergelijkbare opgaves en 

slimme ontwerp oplossingen voor zowel het exterieur als interieur
•	 Een zorgvuldige uitwerking van de opgave, desgewenst in nauwe 

samenspraak met de opdrachtgever
•	 Aanvraag omgevingsvergunning/contact met de gemeente
•	 Hulp bij selectie aannemer en bouwbegeleiding

Een voormalig winkelpand waar de gordijnen altijd dicht zijn: de plint mag de straat zijn rug niet toekeren

Een geveltuin als buffer en etalage van de persoonlijkheid van de bewoner

“Plinten zijn van cruciaal belang voor de ervaring en de aantrekkelijkheid van de 
stedelijke ruimte, zowel in residentiële als commerciële ruimten.” 2

De keuken als etalage van het leven

Buitenbank of zitvensterbank als contact tussen bewoner en straat
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1. Jacobs. J. (1961). The death and life of great American cities. New York, NY: Random House
2. Karssenberg. H., Laven. J., Glaser M., van ’t Hoff. M. (2014). The city at eye level: lessons for 
street plinths. Delft, NL: Eburon Academic Publishers

Etaleren van persoonlijkheid Een werkplek als buffer naar de straat


