W. Eijkelenboom
Wouter Eijkelenboom is op 27 december 1924 in Vlaardingen geboren. Na aan
de Rijks-H.B.S. in Schiedam het diploma B te hebben behaald, studeerde
hij bouwkunde aan de H.T.S. in Rotterdam, waar hij in 1946 het diploma
behaalde. In 1955 behaalde hij, eveneens in Rotterdam, het diploma V.B.O.
en in 1957, aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, het einddiploma
H.B.O.
Van 1948 tot 1950 vervulde prof. Eijkelenboom zijn militaire-dienstplicht.
In 1951 trad hij als tekenaar in dienst op het bureau van ir. J.W.C. Boks
in Rotterdam, waarmee hij in 1958 samen met zijn studiegenoot A. Middelhoek in 1958 associeerde. In 1965 trad ir. Boks uit de associatie.
In 1974 werd hij directeur van het Architectenbureau Eijkelenboom,
Gerritse en Middelhoek B.V., dat tot stand kwam door fusie met het Architecten- en Ingenieursbureau ir. G. Gerritsen B.V.
Bij Koninklijk besluit van 24 december 1974 werd w. Eijkelenboom, arch.
H.B.O., benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool
Eindhoven.
~outer Eijkelenboom heeft deelgenomen aan de studie van de architectenwerkgroep 'Het Oude Westen', de werkgroep 'Medische Bouw' en aan de
totstandkoming van het boek 'Het Ziekenhuis , Menselijk en Modern'
(Kluwer 1972). Hij is mede-oprichter van de Stichting 'Ziekenhuis,
Menselijk en Modern'.
Tezamen met dr. M.J. Adriani verzorgde hij enkele lezingen voor de
Volksuniversiteit Rotterdam. Hij maakte studiereizen naar Canada, de V.S.,
Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Italië.
Samen met A. Middelhoek was hij winnaar van de R.S. Reynolds Memorial
Award 1968 en in 1969 maakte hij deel uit van de jury ter toekenning van
de Award 1969.

Prof. Eijkelenboom is lid van B.N.A., van Architectura et Amicitia, bestuurslid van de Stichting Ziekenhuis Menselijk en Modern te Amersfoort,
erevoorzitter van de Stichting Vrije Academie in Vlaardingen en lid van
de commissie ter Herziening van het rapport 'Verpleeghuizen voor
Geestelijk-gestoorde Bejaarden' in Rotterdam.
Prof. Eijkelenboom is officier in de orde van Oranje-Nassau.
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