Curriculum Vitae
Guillaume Zeender (1984), landschapsarchitect
Opleiding
2011 – 2016

Werkervaring
2017 – heden
2016

: Ecole Supérieure Nationale d’Architecture et du Paysage de
Bordeaux

: HOSPER NL BV, landschapsarchitectuur en stedebouw,
landschapsarchitect
: HOSPER NL BV, stage

Specialisaties
Ontwerp landschap, openbare ruimte en tuinen

Selectie Projecten bij HOSPER
Leidschendam-Voorburg Vlietvoorde
Ontwerp van het landschappelijke raamwerk van Vlietvoorde, waarbij een landschappelijk gevoel,
de rijke cultuurhistorie, de archeologische vindplaatsen, natuur en recreatie centraal staan. In
opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg, ontwerp 2017-heden.
Rotterdam Hoogvliet Breede Vliet
Stedenbouwkundige inpassing en ontwerp van de buitenruimte van een psychogeriatrisch
verpleeghuis, dat op termijn omgevormd kan worden tot woonbuurt. In opdracht van Argos
Zorggroep, in samenwerking met SEED Architects en VNL Architecten. Ontwerp 2016-heden.
Dokkum Markt
Ontwerp voor de openbare ruimte van de Markt van Dokkum, om plaats te bieden aan de fontein
die in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 aan elf Friese steden wordt aangeboden. In
samenwerking met Birthe Leemeijer (kunstenaar fontein) en Enno Zuidema, in opdracht van
gemeente Dongeradeel. Ontwerp 2016-heden.
Naaldwijk Wilhelminaplein
Open planproces waarin met alle belangengroeperingen een nieuw ontwerp is gemaakt voor het
centrale plein van Naaldwijk. Belangrijk onderdeel in het planproces was het functionele gebruik
van het plein voor terrassen, weekmarkt en diverse evenementen. In samenwerking met Mevrouw
de Voorzitter. In opdracht van gemeente Westland, ontwerp 2016-heden.
Brussel Guldenvlieslaan
Ontwerp voor een centrumstraat, waarbij een drukke verkeersroute en verblijfskwaliteit
samengaan. In samenwerking met Rijnboutt, MINT, Atelier Ruimtelijk Advies en IMD. In opdracht
van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ontwerp 2016.
Beringen (België)
Stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de openbare ruimte van een locatie in het centrum
van Beringen. Een monumentaal schoolgebouw wordt het administratief centrum (gemeentehuis),

de bibliotheek wordt uitgebreid en er komen nieuwe appartementen. In samenwerking met Zicht
op Zee Architecten en Achtergael Architecten. In opdracht van Cordeel, ontwerp 2016.
Voorschoten Roosenhorst
Ontwerp voor de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling van Locatie Roosenhorst,
in een landschappelijk kwetsbaar en maatschappelijk gevoelig gebied. In samenwerking met
Zeinstra Veerbeek Architecten, Alba Concepts, IBB Kondor, Aveco de Bondt WSP Infra en Frisia
Makelaars. In opdracht van Volker Wessels Vastgoed, ontwerp 2016.
Monster De Duinen
Stedenbouwkundige en landschappelijke visie voor deelgebied De Duinen, in ontwikkelingslocatie
Westlandse Zoom. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, ontwerp 2016.
Markenbinnen Boerensluis
Ontwerp voor het beleefbaar maken van een voormalige boerensluis als onderdeel van
dijkversterking. In opdracht van HHNK, ontwerp 2016.

