
Curriculum Vitae 

 
Personalia: 
Naam:     Bos, van den 
Voornamen:   Peter Jacobus 
Adres:    Panamalaan 1-D 
Postcode/Woonplaats:  1019 AS Amsterdam 
Telefoon:   06-14992376  
E-mail:    info@studiob-gardens.com 
 
Opleiding: 
2012 – 2013   :”Hogere Agrarische School, HAS” 
     *studierichting; Cultureel groen erfgoed. 
2000 – 2005   :”Internationale Hogere Agrarische School Larenstein”  
     * studierichting; tuin- en landschapsinrichting, diploma behaald 
1991 - 1994   :“Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten”, 
     * studierichting; Culturele bedrijfsvoering 
     * afstudeerrichting; management, marketing/PR, diploma behaald 
1986 - 1989   : “Gerrit Rietveld Academie” te Amsterdam. 
     * studierichting; modevormgeving, gestopt in 3e jaar 
1979 - 1986   : VWO, “Wagenings Lyceum”,  
     (Ned, Gesch, Aard, Schei, Eng, Bio, Wisk. A), diploma behaald 
 
Vaardigheden: 
Goede computerkennis   : Photoshop, Indesign, Sketch-up, Powerpoint, Word, Vectorworks 
Basis computerkennis   : Illustrator, Autocad 
Rijbewijs    : B 
Goede Talenkennis   : Engels,  
Basis Talenkennis   : Italiaans, Duits 
 
Werkervaring: 
Febr 2016 - Heden  : “Studio-B-Gardens”., te Amsterdam 
     * Functie: Eigenaar – Tuin- en Landschapsarchitect 
     * Werkzaamheden: 
     - Tuin ontwerpopdrachten in binnen- en buitenland in top segment 
     - Alle ontwerp geralateerde werkzaamheden 
Aug 2009 – Febr 2016  : “Wolterinck Laren BV., te Laren 
     * Functie: Senior ontwerper tuinen 
     * Werkzaamheden: 
     - Tuin ontwerpopdrachten in binnen- en buitenland in top segment 
     - Alle ontwerp geralateerde werkzaamheden 
Dec 2008 – aug 2009  : “Tuintechnischburo v. Haneghem”, te Heiloo 
     * Functie: ontwerper luxe tuinen. 
     * Werkzaamheden:  

- alle ontwerpgerelateerde werkzaamheden. 
- detailuitwerkingen 
- calculatie 

Mei 2007 – dec 2008   : “Donker BV”, te Sneek 
     * Functie: ontwerper openbare ruimte 
     * Werkzaamheden:  



- alle ontwerp gerelateerde werkzaamheden. 
- zelfstandigwerkend op projectbasis 

April 2007    : oprichting “StudioBuiten”, te Amsterdam 
* Tuinontwerpburo voor het uitvoeren van ontwerpopdrachten op 
free-lance basis.   

Juni 2006 –  mrt 2007  : “Buro Sant en Co”, te Den Haag 
     * Functie: assistent ontwerper landschap en openbare ruimte 

* Werkzaamheden: alle ontwerp gerelateerde werkzaamheden, van 
analyse tot ruimtelijk eindplan. 

Sept. 2004 – juni 2006  : “Groengroep, Tuinarchitecten” te Boskoop 
     * Functie: ontwerper tuinen 
     * Werkzaamheden:  

-het maken van tuinontwerpen en beplantingsplannen  
-het opstellen van offertes 
-presenteren van tuinplannen 
-contactpersoon (ontwerpinhoudelijk) naar klant toe. 

Feb. 2004 – juni 2004  : “Bureau Alle Hosper” te Haarlem 
     * Functie: stagiair ontwerper 

* Project:   Private rood voor groen opdracht Haarlemmermeer en 
stedenbouwkundige en landschappelijke invulling kindercluster in de 
wijk Nesselande. 
* Werkzaamheden: alle ontwerp gerelateerde werkzaamheden, van 
analyse tot ruimtelijk eindplan. 

Aug.2002 – okt. 2002  : “DS Landschapsarchitecten” te Amsterdam 
* Functie: assistent ontwerper/ werkstage 
* Project: stedenbouwkundige herinrichting van psychiatrisch 
ziekenhuis terrein “Ochsenzoll” te Hamburg 

Aug. 2001 – juni 2006  : “Buitenplaats Bijdorp”, te Loenen aan de Vecht 
     * Functie: parttime tuinman 

* Werkzaamheden: Totaal onderhoud klassieke en historische 
buitenplaatstuin, opp. 1,5 ha  

Feb. 2000 – aug. 2002  : “Groenpartners, historische tuinen” te Vreeland 
     * Functie: parttime hovenier (tophoveniers) 

* Werkzaamheden: al die werkzaamheden die behoren tot het 
hoveniersvak op het gebied van tuinaanleg en tuinonderhoud. 

 
Overige werkervaring 
 
Feb. 1999 – aug. 1999  : “KPN Telecom” te Amsterdam, via Randstad Uitzendbureau 
     * Functie: assistent back-office sales bedrijven 

* Werkzaamheden: 
- voorbereiden orders 
- opstarten activiteiten bij problemen infrastructuur 
- kennis van en werken met telecom computersystemen  

Nov. 1998 - feb. 1999  : “Gerrit Rietveld Academie” te Amsterdam, via Randstad Uitzendbureau 
     * Functie: assistent coördinatoren  
     * Werkzaamheden: 

- communicatiefunctie tussen college van bestuur en coördinatoren 
- administratief afhandelen van projecten, correspondentie, etc. 

Jun. 1994 - oct. 1998  : “Caffé Esprit”, te Amsterdam 
     * Functie: assistent bedrijfsleider 
     * Werkzaamheden:   
     - dagelijkse leiding, planning  

- aanspreekpunt voor afdeling P&O en finance 


