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Holger Mührmann
Dipl.-Ing. architect 
M.Sc.architecture & environment 
EPA adviseur

2007-heden

onderwijs:
parttime docent en teamleider AD ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten
Interieurarchitectuur AD en BA
directieteam,- en stafflid Artez Academie van Bouwkunst

2010 en 2011 jurylid prijsvraag Erfgoed Design Overijssel (KCO Kunst Cultuur Overijssel)
2010 docent workshop kunstfestival ZWART in Zwolle
2009 gecommitteerde voor afstudeerprojecten interieurarchitectuur, Avans Hogeschool
voor de Kunsten in Breda

sinds 2009

oprichter Intarcdesign architects in Amsterdam

architecture and environment
lid adviesgroep stadsdeel Amsterdam Oost

research project: ecological valuation of the transformation of the Cruquius Industrial area in Amsterdam 
into a neighbourhood of productivity and housing
research project: ecologigal Masterplan Berlin - Kreuzberg, Spreeufer i.s.m. Adrea Vaeth, Roland Blaser,
Joerg Schroeder
research project: ecological valuation of the Masterplan voor Berlin - Buch Campus, Helmholtz-
Gesellschaft i.s.m. Christina Brinkert

ontwerp voor de uitbreiding en verbouwing van een eengezinshuis op Borneoeiland in Amsterdam
voor Joao en Virna Silverio
open prijsvraag: 400 jaar Amsterdam-New York “open fort 400” i.s.m. Umaa architecten
nieuwbouw van een en woongebouw met kantoorverdieping in Leiden voor Boris Gourtovoi.
interieurverbouwing van een Rjksmonument in Haarlem voor Marcel Acda.
renovatie van een voormalig boerderij in Perigord (France) Emmanuelle Nicolas
ontwerpstudie voor een vijstaande villa op Rieteiland Oost in Amsterdam
renovatie en verbouwing van een monumentaal herenhuis in Amsterdam voor Cecile Verstraete.
open prijsvraag voor een fiets,- en voetgangersbrug in Venlo.- 2e prijs -
studie voor een stedenbouwkundig masterplan in St. Petersburg in Rusland i.s.m. Alexander Chirokov 
voor Petrostyle
renovatie en verbouwing van een monumentaal herenhuis in Parijs, Gometz le Chatel voor 
Jean- Marie Nicolas.
ontwerp voor een interieur voor een eengezinshuis in Zwolle voor Sebastiaan Jongedijk.
verbouwing van een appartement in Amsterdam voor Emmanuelle Nicolas
open prijsvraag: eengezinshuis in Leiden. (bouw mij)
open prijsvraag: vrijstaand villa in Almere. (eenvoud)
ontwerp van een masterplan en 80  vrijstaande villas in St. Petersburg i.s.m. Alexander Chrirokov voor 
Petrostyle.
open prijsvraag: woningbouw in Enschede.( europan 8)
open prijsvraag: het nieuwe stadhuis in Rotterdam. - nominatie-
open prijsvraag: een studio in Tokyio (digital world) i.s.m. Oliver Ebben 
verbouwing van een eengezinshuis in Münster voor Herbert Mührmann
nieuwbouw van een Call- Center in Weert voor Telematica i.d.b.  Mulleners architecten.

tentoonstellingen, prijzen en publicaties:

M.Sc. Thesis Cruquius Industriegebied Amsterdam
prijsvraag open fort 400, publicatie in wonen, water en ruimte jaargang 03/2011
ontwerp woonhuis in bezoekerscentrum Ijburg
verbouwing herenhuis in Amsterdam, publicatie in de architect.nl 05/2009
prijsvraag stadhuis Rotterdam - nominatie - tentoonstelling in stadhuis Rotterdam 2002
publicatie in future architecturas magazine Spain nr. 15/2009
prijsvraag brug in Venlo -2e prijs - tentoonstelling in stadhuis Venlo.
publicatie in architectenweb.nl 2008, europaconcorsi.com
interface 1997, tentoonstelling en publicatie in Nederlands Architektuur Instituut Rotterdam



2006-2007

als architect in dienstverbanden:

Red architectuur- interieur  in Leiden
projectarchitect
renovatie en uitbreiding Renaissance hotel in Amsterdam
masterplan de Hoek Noord Amsterdam
diverse prijsvragen en studies

Hans van Heeswijk architecten Amsterdam
ontwerper / projectcoördinator
bibliotheek en gemeentehuis in Heerhugowaard
cultuurcentrum Den Bosch
prijsvraag centraal station Breda

de architectengroep Amsterdam
Dick van Gameren / Bjarne Mastenbroek
ontwerper / projectcoördinator
appartementengebouw in Zaandam / de Salamander
Nederlandse Ambassade in Addis Abeba
prijsvraag ECB bank in Frankfurt

Mulleners architecten Amsterdam 
projectarchitect
vinexwoningen in Rijswijk, Wateringse veld
appartementengebouw Stadionplein Amsterdam
callcenter in Weert 
prijsvraag info centrum Ijburg, 2e prijs

2004-2005

2001-2003

1998-2001

opleiding:

Wings Institute in Wismar (DE)
inter-university researchstudy for professionals 
Master of Science in ecological architecture and environment

EPA adviseur (NL)

MSA Münster School of Architecture (DE) 
Dipl.-Ing. Architekt 
afstudeerproject in coöperatie met TU Krakow (PL)

Second International summer masterclass 
Nederlands Architektuur Instituut in Rotterdam N A l 08/1997
Erasmus student Technische Universiteit Eindhoven 1996 (NL)

werkstudent/ stage
HPP Architekten in Düsseldorf (DE)
Neufert Architekten in Keulen (DE)
Joachim Pries Architekt in Muenster (DE)

vervangene diensten Malteser Hilfsdienst in Münster (DE)
opleiding meubelmaker in Münster (DE)
Gymnasium eindexamen/ Abitur (VWO) in Münster (DE)
geboren in Greven, Duitsland

talen:
duits, nederlands, engels frans

 

1991-1998

2011- 2014

1989-1990
1986-1989
1986
1966

2013


