CURRICULUM VITAE
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Woonplaats
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Mobiel
Email
Website
Burgerlijke staat
Linked IN

Maurits van de Sande
25 oktober 1979
Bergen op Zoom
Gouda
Vossenburchkade 34
2805 PB
0182 751153
06 40325217
mauritsvdsande@gmail.com
www.mauritsvandesande.nl
www.sandschap.nl
gehuwd (4 kinderen)
nl.linkedin.com/in/mauritsvandesande

Opleiding
2000-2004

Tuin- en landschapsinrichting, Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp,
afstudeerrichting ONTWERPEN
			
		

Werkervaring
06|2008 – heden

Werkzaam bij BDP.khandekar (voorheen Khandekar stadsontwerp) te Rotterdam als
projectleider en ontwerper openbare ruimte.
Binnen deze functie werk ik op het snijvlak van stedebouw en landschapsarchitectuur,
waarbij beiden vakgebieden elkaar inspireren en aanvullen. Ik werk zowel in teamverband
als zelfstandig diverse opgaven. Mijn ontwikkelde specialiteit zijn stationsomgevingen en
(civiele) kunstwerken

Referentieprojecten bij deze werkgever:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectonisch Vormgevingsdocument Harselaartunnel - Barneveld (2016)
Stationsomgeving Coevorden (2015)
Hofplein & Kanseliersplein in Paleiskwartier - ‘s Hertogenbosch (2015)
Herinrichtingsplan Groene Loper Watertorenstaat - Oldenzaal (2013-2014)
Recreatief landschapsontwerp Speicherkoog Meldorf Duitsland (2013)
Inrichtingsplan Düsseldorf Ulmer Höh (2012-heden)
Inrichtingsplan De Trip - Rotsoord Utrecht (2012-2014)
Inrichtingsplan Stationsgebied – Oldenzaal (2010 – 2014)
Inrichtingsplan Hogeweide – Leidsche Rijn (2011 –heden)
Inrichtingsplan Stationsgebied – Bilthoven (2009 – 2010)
Herinrichtingsplan Dorpsstraat en omgeving - De Bilt (2008 – 2010)
Stedebouwkundig Masterplan - Bastion II – Gorinchem (2008 - 2009)
Brugfamilie en kademuur Veenderij – Veenendaal (2010 - 2012)
Architectonisch Vormgevingsdocument Spoortunnel – Oldenzaal (2011 - 2012)
Fietsbrug Spoortunnel – ’s-Hertogenbosch (2011 - 2012)

Overige werkzaamheden
Denktank 2012 – schrijven van een adviesdocument in opdracht van de directie om de
ontwikkeling van ons bureau te beschouwen in de huidige crisis
Beeldenbank – het bijhouden van de digitale beeldenbank

12|2013 - heden

1|2014 - heden

01|2005 –06|2008

Werkzaam onder de naam Sandschap als tuinontwerper en tuinobjectontwerper. Ik werk voor
particulieren aan een maatpak voor hun tuin. Met oog voor detail en oerdegelijke materialen.
Waarbij ik de tegenstelling van het natuurlijke met het gemaakte zichtbaar wil maken. Het
directe contact met de eindgebruiker rond de keukentafel is erg dankbaar werk. Naast het
tuinontwerp ontwikkelt Sandschap een eigen serie tuinmeubilair: oerdegelijk en mooi om
(mee) gezien te worden.

Gastdocent digitaal tekenen - leerstoelgroep Landschapsarchitectuur Wageningen
Universiteit (WUR). Programma’s: Photoshop, Indesign, Illustrator, AutoCAD en Sketchup

Werkzaam bij Buro Sant en Co tuin- en landschapsarchitectuur te Den Haag als projectleider
en ontwerper openbare ruimte.
Binnen deze functie heb ik in teamverband gewerkt aan inrichtingsplannen van de openbare
ruimte. Buro Sant en Co kenmerkt zich door tot herkenbare ontwerpen met groot oog voor
detail. Ervaring in het leiden van projecten.

Referentieprojecten bij deze werkgever:
•
Schetsontwerp Paul Krugerlaan- Paul Krugerplein – Den Haag (2006 - 2008)
•
Inrichtingsplan Openbare Ruimte - de Knoop en Voorzieningencluster, 		
			Roombeek - Enschede (2006 - 2008)
•
Inrichtingsplan - Schinkeleilanden - Amsterdam (2005 - 2007)
•
Voorlopig en Definitief Ontwerp De Heuvel – Tilburg (2006-2007)
•
Ontwerp Kijkduintuin - Kijkduin (2004 - 2008)
•
Ontwerp (binnen)Tuinen – Tuinen van Essent – ’s Hertogenbosch (2005 - 2006)
•
Tijdelijke Openstelling tuinen en park Paleis Soestdijk – Baarn (2006)
•
Beplantingsplan - Park de Hoge Weide - Utrecht (2005)

Overige werkzaamheden
Adviseren van directie op het gebied van beleid, vakontwikkeling en communicatie

Prijsvragen
07|2009
06|2003

Aanvullende vaardigheden

Sterke eigenschappen

Prijsvraag bezoekerscentrum Oostvaardersplassen uitgeschreven door Staatsbosbeheer in
samenwerking met architectuurstudio Bötger Oudshoorn (6e plaats)
Prijsvraag Peter-Joseph-Lenné-Preis des Landes Berlin, prijsvraag herinrichting museumpark
te Bern

Rijbewijs-B
Computerprogramma’s 		AutoCAD
							
Adobe CS (Illustrator, Indesign, Photoshop)
							
Google sketchup
							
Windows, Office

Kernbegrippen die mijn persoonlijkheid beschrijven zijn: acuraat, conceptueel denkend,
ontwerpen door de schalen heen, aandacht voor detail, hand en hoofd, technisch inzicht,
grafisch sterk, goede communicatieve vaardigheden, zelfstandig en taakgericht

Referenties op aanvraag

