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OPLEIDING

2 januari 1982
Hulst
e
2 Daalsedijk 109, 3551 EE Utrecht
+31 6 14348586
info@anneseghers.nl
2.111101.001

Technische Universiteit Eindhoven | 2000 – 2007
Faculteit: Architecture, Building and Planning
Bachelor: Architectuur en Stedenbouw | Master: Urban Design and Planning
e
e
Afstudeerproject: 2 prijs Archiprix 2008 en 5 plaats Stedenbouw NU
Gymnasium Reynaertcollege Hulst | 1994 – 2000

WERKERVARING

RUIMTEVOLK | januari 2017 – heden
Functie: senior onderzoeker en redacteur
Projectleider, verantwoordelijk voor het acquireren en verrichten van (ontwerpend) onderzoek
en trendverkenningen over uiteenlopende thema’s, waaronder stedelijke transformatie en het
landelijk gebied.
Blauwe Kamer | maart 2016 – heden
Functie: vakredacteur Stedenbouw
Technische Universiteit Eindhoven | aug 2015 – januari 2016
Functie: docent (0,2 fte)
Disciplinebegeleiding Stedenbouw voor studenten die het multidisciplinair project draaien in
het derde jaar van hun Bacheloropleiding.
Studium Generale Universiteit Leiden | aug 2013 – januari 2017
Functie: programmamaker Kunst en Cultuur (0,45 fte)
Anne Seghers – urban design and research | sep 2011 – heden
Eenmanszaak voor stedenbouwkundig (ontwerpend) onderzoek en publicaties. Voor de periode
2011-2012 heb ik een startstipendium toegewezen gekregen door het fonds BKVB.
Opdrachtgevers: S+RO, Stedenbouw & Architectuur, De Architect, Blauwe Kamer, EO Wijersstichting, Architectuurcentrum CAST, Architectuurcentrum Aorta, Ons Erfdeel.
Studio Papaver | feb 2011 – december 2017
Mede-oprichter Studio Papaver (VOF tot 2014; nu incidenteel samenwerkingsverband)
Initiëren, opzetten en uitvoeren van (ontwerpend) onderzoek, gericht op vernieuwende
manieren van stedelijke ontwikkeling.
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | nov 2010 – sep 2011
Functie: projectleider Wonen (0,8 fte)
Actuele kennis over wonen ontwikkelen en ontsluiten, o.a. door het initiëren en organiseren
van expertmeetings en masterclasses voor vakpubliek binnen de ruimtelijke ordening.

Gastdocent (op uitnodiging) bij verschillende opleidingen | 2010 – heden
TUDelft, NRP Academie, Academie van Bouwkunst Amsterdam, MUAD, NHTV Breda afdeling
Urban Design, HAS Den Bosch afdeling Landscape Design, HAS Wageningen afdeling Urban
Dynamics.

Architectuurcentrum Aorta | juli 2008 – nov 2010
Functie: projectleider programma (0,8 fte)
Aanjagen en faciliteren van het debat over ruimtelijke kwaliteit in Utrecht. Verantwoordelijk
voor de inhoud en productie van het jaarprogramma en projecten zoals lezingen, debatten en
exposities.
Buro Lubbers | jan 2006 – jan 2008
Functie: stedenbouwkundig ontwerper ( 1 fte) | sep 2007 – jan 2008
Functie: assistent ontwerper stedenbouw (0,4 fte) | jan 2006 – sep 2007

PROJECTEN

SOLOLAB | 2015
i.s.m. Evelien Pieters
Inzending prijsvraag Wonen in de toekomst, uitgeschreven door woningcorporatie Havensteder.
Momenteel bestaat meer dan een derde van alle huishoudens uit één persoon. In grote steden
is dit zelfs de helft. De woningmarkt speelt hier nauwelijks op in. Het ontbreekt aan samenhangende kennis over de thematiek (financieel, ruimtelijk, sociaal). SOLOLAB wil in
laboratoriumvorm kennis over alleenwonen verzamelen, genereren en ontsluiten. Het voorstel
SOLOLAB was één van de drie winnende inzendingen voor de prijsvraag.
Leve de krimp! | 2012 – 2013
i.s.m. Zineb Seghrouchni
Dit project vond plaats binnen de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-Culture, een
initiatief van het NAi en het Ministerie van I&M, ondersteund door het Stimuleringsfonds voor
Architectuur.
Het project is een spelmethode die bewoners in krimpgebieden aanzet tot bewustwording over
de effecten van krimp op hun dagelijks leven en hen aanjaagt om zelf in actie te komen. De
methode gaat uit van de kansen die er in krimpgebieden liggen wanneer er slimme kortsluitingen
worden gelegd tussen kennis, energie, materialen, diensten en geld.
H-Lab - Nieuwe condities | 2012 – 2013
i.s.m. Iris Schutten, Superuse Studios en Bas van Vlaenderen
Projectsubsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur, bijdrage woningcorporatie Ymere
Een beknopt onderzoek naar de benodigde condities op het gebied van regelgeving, organisatie
en financiering om ontwikkelend beheer van de corporatieve woningvoorraad van de grond te
krijgen en daarmee adaptief vastgoed te genereren. Hierbij fungeerde een woonblok in
Heesterveld (Amsterdam Zuid-Oost) als real-life testsite.
Tussentijds Ontwaken | 2011 – 2012
i.s.m. Zineb Seghrouchni
Dit project is opgestart n.a.v. de Open Oproep Stedenbouw voor de volgende generatie van het
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Projectsubsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur,
bijdrage Provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg.

Ontwerpend onderzoek naar een stedelijke strategie voor het tijdelijk in gebruik nemen van de
lege, braakliggende terreinen in het randgebied rond de Spoorzone in Tilburg. Dit onderzoek
bekijkt hoe je in de tussentijd de aanwezige vacante ruimtes kunt inzetten om de relatie tussen
de bestaande stad en de toekomstige Spoorzone te herdefiniëren. Hierbij zijn de lokale
kwaliteiten het uitgangspunt en is de factor tijd de troef.

PRIJSVRAGEN

2015 | Prijswinnaar prijsvraag Wonen in de toekomst | woningcorporatie Havensteder |
projectvoorstel SOLOLAB | i.s.m. Evelien Pieters
2012 | Eerste prijs ontwerpmarathon CAST | opgave: Koningsplein Tilburg | gelegenheidssamenwerking SAAJ (Sonja Kuijpers, Anne Seghers, Pierre-Alexandre Marchevet, Jetske Bömer)
2010 | Vijfde plaats StedenbouwNU 2010, prijs voor het beste Nederlandse afstudeerproject
stedenbouw en landschapsarchitectuur
2008 | Tweede prijs Archiprix 2008, nationale prijs voor het beste Nederlandse afstudeerplan
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur

PUBLICITEIT

2013 | Publicatie Leve de Krimp! in jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2013
2013 | Leve de Krimp! opgenomen in expositie Reactivate! - Vernieuwers van de Nederlandse
architectuur, een expositie opgezet vanuit een samenwerking tussen Bureau Europa en Indira van
het Klooster
2010 | Publicatie project Tijdelijke Ondernemersplaats Transvaal in het boek Stedelijke
transformatie in de tussentijd – Hotel Transvaal als impuls voor de wijk, pagina 105 – 108, Sun
Trancity, 2010

WORKSHOPS

2015 | Tweedaagse training Leren Modereren, Goede Dagvoorzitter
2009 | Masterclass architectuurkritiek, georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor
Architectuur: september 2009 – november 2009
2008 | Workshop journalistiek schrijven, Studium Generale Eindhoven

VAARDIGHEDEN

Zeer goede computerkennis: Microsoft Office toepassingen, Adobe InDesign, Illustrator en
Photoshop, technische software als AutoCAD en SketchUp, websitebeheer en sociale media.
Ervaring met de gespreksleiding van debatten en expertmeetings.
Vloeiend in Nederlands en Engels, basiskennis Spaans en Frans.

