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Elena Chevtchenko, CV
Ir. Elena Chevtchenko - 1981
Elena studeerde in 2005 af aan de TU Delft met een Master of Science in
Architecture, Urbanism and Building Sciences.
Na haar studie werkte zij als projectleider-ontwerper stedenbouw en landschap
bij Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap waar zij een team leidde van
2-3 ontwerpers en 1-3 stagiars dat aan een breed scala aan projecten heeft
gewerkt, van inter-regionale ontwikkelingsvisies tot openbare ruimte bestekken.
Van 2003 tot 2007 is Elena actief lid en tevens penningmeester van Stichting
Supersudaca Urban Research geweest, een netwerkorganisatie dat ondermeer
onderzoek doet naar gevolgen van verstedelijking in Latijns Amerika.
In 2007 heeft Elena samen met Ken Thompson een eigen bureau opgericht:
Anders masterplanning architecture landscape. Het bureau doet onderzoek,
prijsvragen en projecten waarbij het snijvlak van architectuur, stedenbouw en
landschap steeds centraal staat.
Van 2009 tot 2014 was Elena in deeltijd werkzaam bij Maxwan Architects and
Urbanists in de functie van projectleider-ontwerper stedenbouw en landschap,
ze gaf leiding aan 3-4 ontwerpers en 2-3 stagiairs en werkte aan projecten die
uiteenlopen van theoretisch onderzoek tot DBFM-trajecten.
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Anders architecture masterplanning landscape, Rotterdam
Maxwan architects and urbanists, Rotterdam
Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap, Rotterdam
Stichting SUPERSUDACA Urban Research, Rotterdam
Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap, Rotterdam
Geselecteerde projecten
London Learning: 2012-2014
@Maxwan architects + urbanists
Vergelijkend onderzoek naar gebiedsontwikkelingspraktijk in NL en UK, in
opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Polder Salad, Capelle aan den IJssel: 2011
@Anders masterplanning architecture landscape
Masterplan voor de herontwikkeling van een jaren ‘60 stadsuitreidingswijk
tot een hedendaags woonmilieu met de polder en water als structurerende
elementen, winnaar Europan 11. In opdracht van Gemeente Capelle aan den
IJssel / Havensteder.
HORIZON, A11 Brugge - Westkapelle: 2010-2012
@Maxwan architects + urbanists
Stedenbouwkundig-landschappelijke inpassing van de, nog te bouwen,
13km lange stuk snelweg (de A11) tussen Brugge en Westkapelle, Belgie.
DBFM Tender Procedure, 1e en 2e fase, ism STRABAG, Tauw, ABT, Quist
Wintermans architecten; in opdracht van Participatie Maatschappij Vlaanderen
Tilburg Piushaven, Tilburg: 2006-2008
@Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap
Stedenbouwkundig masterplan, ontwerp openbare ruimte en supervisie van het
totaal gebied Piushaven en drie deelprojecten: Havenmeester, Gemeentewerf,
Kanaalzicht. Momenteel in aanbouw, in opdracht van Gemeente Tilburg / Van
Der Weegen Bouw / Triborgh Ontwikkeling.
Vivienda del Patron, Ceuta (Spanje): 2006-2011
In samenwerking met Felix Madrazo en Arman Akdogan
Eerste prijs in open internationaal prijsvraag en vervolgopdracht. Masterplan,
architectuur en landschapsontwerp van 840 sociale woningen rondom een
nieuw ziekenhuis. Kavel B2 (170 woningen, garage voor 185 pp en 16
commerciele units) is inmiddels opgeleverd.

