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Curriculum Vitae 
 
Persoonlijke gegevens 

naam : Raúl Francisco Wallaart 

adres : Lekstraat 141, 2515 XC Den Haag 

telefoon : +31 (0) 6 24 704731 

email : raulwallaart@gmail.com 

website : www.raulwallaart.nl  

Geboortedatum : 7 april 1977 te Leiden 

burgelijke staat : ongehuwd, samenwonend, 1 kind 

nationaliteit : Nederlandse 

geslacht : Mannelijk 

 
Werkervaring 
 

11/2010 – heden : Bij Architectenbureau Group A in Rotterdam werk ik als architect 
aan verschillende projecten: 
 
- als assistent ontwerper meegewerkt aan een schetsontwerp voor 
de renovatie van een jaren ’80 kantoor in Voorburg 
- tekenaar/ontwerper aan zowel het in kaart brengen van de 
bestaande situatie als het ontwerpen in VO-fase van de renovatie 
van de stations van de metro van de Oostlijn in Amsterdam 
- als architect in een team aan het VO voor twee woningblokken met 
in totaal 120 woningen en winkelruimte binnen het 
stedenbouwkundig plan van het winkelcentrum Ter Wijde in Utrecht 
 

09/2009 – 11/2010 : Atelier voor Architectuur Raúl Wallaart in Den Haag. Met een 
werkplek in ateliercomplex De Besturing werkte ik onder mijn eigen 
naam naast aan verschillende nationale en internationale prijsvragen 
aan uiteenlopende projecten zoals: 
 

• De verbouwing van een landhuis in Spanje voor een 
particuliere opdrachtgever. 

• In opdracht van de gemeente Leiden breng ik aantal 
industriële en herenpanden in kaart. 

• Een studie in een-meervoudige-opdracht-situatie naar de 
renovatie van een centraal wonen complex voor 
woningbouwcorporatie Vestia. 

 
De Haagse Binckjes is eigen initiatief dat is ontstaan vanuit een  
samenwerking met Marlies van der Linden van Studio Tilia. Dit 
project voorziet in een oplossing voor de leegstand van panden door 
deze tijdelijk te vullen met flexibele werkplekken in de vorm van 
kleine verplaatsbare units. Zie www.haagsebinckjes.nl 
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12/2007 – 06/2009 : Architectenbureau Filip Mens in Den Haag. Als assistent-
ontwerper ben ik betrokken geweest bij verschillende nieuw- en 
verbouwprojecten voornamelijk in Den Haag. Door de 
kleinschaligheid van het bureau heb ik ervaring op kunnen doen in 
alle fases van de strijd, van het allereerste gesprek met een 
opdrachtgever tot de uiteindelijke oplevering. Aan het bureau heb ik 
mijn kennis en ervaring op het gebied van 3D-visualisatie kunnen 
toevoegen in diverse projecten.  In dit kader heb ik ook een 
seminar/workshop bijgewoond over Building Information Modelling. 
 

05/2006 – 07/2007 
 
 
 
 
 

 

:  
 
 
 
 
 

Qenep Architectuur en productontwikkeling in Den Haag. In 
eerste instantie als afstudeerder in onderhuur ingetrokken bij dit 
bureau, waardoor gedurende mijn afstudeerperiode een geslaagde 
samenwerking is ontstaan. Op deze manier kwamen studie en 
praktijk dicht bijelkaar. Als assistent-ontwerper heb ik mee kunnen 
werken aan verschillende (studie)opdrachten en prijsvragen. 

05/2005 - 11/2006 : Architectenbureau Alberts en van Huut in Amsterdam. Als baan 
naast mijn studie medewerker op de pr-afdeling. Bureauinformatie 
versturen naar en contacten onderhouden met potentiële 
opdrachtgevers. Daarnaast het beoordelen van en eventueel 
inschrijven op tenderselects voor europese aanbestedingen. 
 

 
Prijsvragen 
   

08/2011 : Wonen op Haagwijk, Voorschoten 
 

10/2010 : Top van Bisschof, Hengelo 
 

05/2010 : Toezichtloge Dakpark, Rotterdam 
 

04/2010 : Prijsvraag Het nieuwe Werken Den Haag 
 

03/2010 : Beursstand voor de Architect en Vastgoedmarkt op de Provada 2010 
 

07/2009 : Prijsvraag Europan 10, Locatie Tallinn 
 

12/2007 :  Bouwen voor de geest, een tempeltje voor de stad, Dordrecht 
 

04/2007 :  Derde prijs in ontwerpprijsvraag voor nieuwe portieken van de 
Peperklip in Rotterdam in samenwerking met Qenep 
 

04/2007 : Prijsvraag Europan 9: Ljubljana in samenwerking met Qenep 
 

04/2005 : Prijsvraag The Parachute Pavilion, Coney Island, New York 
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Nevenactiviteiten 
 

01/2008 - heden : Haags Architectuur Café (HaAC). Als commissielid van het HaAC 
ben ik sinds januari 2008 actief in het organiseren van een 
maandelijks programma. Elke derde dinsdag van de maand vindt het 
Haags Architectuur Café plaats in een pas opgeleverd gebouw. In de 
reeks ‘Pasklaar’ wordt in gezelschap van de architect een gebouw 
bezocht en besproken. Ook fietstochten, filmvoorstellingen en 
debatten behoren tot onze activiteiten.  
 
Ook zijn we jaarlijks actief tijdens de Dag van de Architectuur en 
organiseren we sinds dit jaar in een samenwerking met Stroom, BNA 
kring Haaglanden en het Nutshuis de ADHD-debatten, waarin we 
alert, levendig en actief de laatste ontwikkelingen in de Haagse 
stedenbouw en architectuur bespreekbaar maken. 
 
Sinds 1 juni 2010 ben ik voorzitter van het Haags Architectuur Café. 
 
Dag van de Architectuur. Het organiseren van de dag van de 
architectuur in ateliercomplex de Besturing, waarin naast het 
tentoonstellen van het oude tekeningen- en fotoarchief van het pand 
en omgeving ook een eigen initiatief, de Haagse Binckjes, 
publiekelijk werd gelanceerd. 
 
De Architectentafel is in samenwerking met Robin Jongejan (buro 
Bast) opgericht en brengt jonge architecten maandelijks samen om 
elkaars creativiteit en ervaringen te delen in een informele sfeer. In 
dit digitale tijdperk, waarin er meer en meer van achter een 
beeldscherm wordt gecommuniceerd, biedt de architectentafel een 
analoog, ‘face-to-face’-platform aan, waar architecten elkaar scherp 
kunnen houden en ondersteunen. Zie www.architectentafel.nl 
 
Tentoonstelling ‘Up to you’. In samenwerking met Stroom Den 
Haag en Helene Fentener van Vlissingen heb ik meegewerkt aan het 
concept voor de tot standkoming van deze tentoonstelling, waarin 
het werk van onder andere Yona Friedman centraal stond. Daarnaast 
heb ik in het kader van deze tentoonstelling een lezing met 
aansluitende rondleiding onder leiding van Herman Hertzberger in 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerd. 
 

2009 : Binckcafé’s I (Ambacht als katalysator) & II (Cultuur als 
motor). In een serie van 3 discussieavonden ben ik bij de 
programmering van de eerste twee Binckcafé’s betrokken geweest. 
Naast inhoudelijk meedenken over de avonden zelf, zocht en 
onderhield ik in opdracht van Stroom Den Haag het contact met 
potentiële gasten en locaties. 
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Opleidingen 
 

1996 - 2007 :  Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft 
richting Architecture, Hybrid Buildings Spoorzone Delft 
Diploma behaald 

2004 - 2005 : Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid, 
uitwisseling als erasmus-student mastersemester, o.a. project 
gedaan bij Juan Carlos Sancho / Anton Garcia Abril 

2002 - 2003 : Highrise Buildings, Internationale workshop, TU Delft 
Een semester in het kader van een samenwerkingsverband tussen 
Architectuur, Bouwmanagement, Vastgoedbeheer en Civiele techniek 

1995 - 1996 : VWO-top aan het Boerhaave in Leiden 
Diploma behaald in Nederlands, Engels, Frans, Latijn, Biologie, 
Wiskunde B en Natuurkunde 

1989 - 1995 : Gymnasium aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden 

 
 
inschrijvingen 
 

2007 : Inschrijving bij Bureau Registratie Architectenregister 

 
 
Vaardigheden 
 
Taal 
- Spaans, goed in spraak en geschrift vanwege spaanse moeder 
- Engels, goed in spraak en geschrift 
- Frans, redelijk in spraak. 
 
Administratief 

– Office-pakket 
 

Internetgericht/beeldbewerking 

– Photoshop / Illustrator / InDesign / Dreamweaver / Flash 

– Html / Css / php / mysql 
 

Tekenprogramma's 

– Autocad 

– Sketch-up 
 
Rijvaardigheden 
In bezit van rijbewijs A en B 
 
 


