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Studioninedots
In 2010 richtten de vier ontwerpers Albert Herder, Vincent van der Klei, Arie van der Neut
en Metin van Zijl in Amsterdam Studioninedots op. Zij werken nauw samen aan onderzoek
en ontwerp van architectuur, stedebouw en interieur. Hun staf bestaat uit ruim twintig
medewerkers, waaronder zich ook landschapsarchitecten en bouwkundigen voor
kwaliteitscontrole en technische expertise bevinden.
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