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Narodil se v Rotterdamu 1960. Studoval zemědělskou univerzitu ve Wageningen, kde získal magisterský titul 
v oboru krajinné architektury. 
Je jedním ze zakladatelů West 8. První úspěch ateliéru bylo vítězství v prestižní Prix-de-Rome v roce 1990. 
Geuzeho tvorba je charakteristická jeho jedinečným přístupem k plánování a navrhování veřejného 
prostředí. Adriaan Geuze a Edzo Bindels přinesl West 8 na frontu mezinárodního urbanismu a krajinné 
architektury. West 8 rozvinul techniku týkající se soudobé kultury, městské identity, architektury, veřejného 
prostoru a strojírenství v rámci jednoho vzoru, přičemž vždy s ohledem na jeho kontext. 



Interpolis Garden
Tilburg, Nizozemí ,  1997

Na 2 ha zahradě u velitelství Interpolis vládne 
klidné a introvertní svět. Zahrada je oddělena od 
svého okolí pomocí živých plotů a tmavě zelené, 
ocelovým plotem s motivem listí. V průběhu dne je 
volně přístupná jak široké veřejnosti a 
zaměstnanců firmy. Ti mohou fungovat i zde: 
počítače, připojení na zahradě poskytuje  elektrická 
energie a přístup k centrální síti.



Ocelový plot s ocelovými listy

Šikmá dřevěná plocha k odpočinku

Zahrada působí silným grafickým 
dojmem. Ostré linie ploch





Mosty na Borneu-Sporenburg 
Amsterdam, Nizozemí, 1998

Všechny tři mosty na Borneu / Sporenburg, hrají 
zásadní úlohu při vytváření jedinečné atmosféry 
revitalizovaných starých doků na obytné zóny. 
Dva z mostů, jeden na západní straně a druhý 
na východní straně, mají rozsah 93 m. Spojují  
tak ostrovy Borneo a Sporenburg. Třetí most je 
situován v souladu s mosty na východě.





Expo 2002 
Yverdon-les-Bains, Švýcarsko, 1998

V 'Arteplage' z Yverdon-les-Bains byl jedním ze čtyř lokalit, na které se konala švýcarská národní 
výstava roce 2002. Atelier West 8 vyhrál mezinárodní soutěž se svým návrhem tzv.'Extasia'
Stěžejní prvek návrhu tvoří několik uměle vybudovaných dům. Výšky 6m. Putující návštěvník mezi nebo 
po těchto kopcích je konfrontován silnou vůní a množstvím květin tvořící psychidelické vzory. V dunách 
jsou umístěné konstrukce pro různé účely ze surového dřeva.
Každý  střecha pavilonu je pokrytá transparentní textilii na níž je vytištěny grafický květy. Nad jezerem 
plave uměle vytvořený mrak





Borovicová šišková zahrada 
Padula, Itálie, 2003

Vzrostlé piniové stromy jsou již nedílnou součástí 
kartuziánského  kláštera v Padule.  A možná proto 
Geuze posypal celý prostor plody těchto stromů.
Též  zídky jsou šiškami vyplněné. 
Vůně dřeva a šustění semen evokuje při přístupu do 
kostela vědomí o vývoji procesu. V noci jsou šišky 
podsvětleny červenou září, tato scenerie pak působí 
jako tzv.,,podsvětí´´. 





Město v plamenech, Rotterdam, Nizozemí 2007

Epicentrem bombardování bylo náměstí Schouwburgplein, které bylo v devadesátých letech přestavěno 
podle návrhu Adriaana Geuze z West8. Při 57. výročí zachvátily plameny Schouwburgplein znovu. 
Adriaan Geuze navrhl na "své" náměstí velkolepou květinovou sochu, hořící tisíci plaménky rudých 
květů. Socha symbolizovala požár a zkázu, zároveň však květy představovaly poválečnou obnovu a 
opětovný rozkvět Rotterdamu. 
Po technické stránce tvořila základní rámec jednoduchá konstrukce z lešenářských trubek, na níž byla 
upevněna síť s velkými oky a do ní osazeno 64 000 květin v květináčích s plastovým hákem. Přestože 
v Holandsku de facto každý den prší, byl každý květináč automaticky zavlažován.Socha, kterou tvořily 
desetitisíce květin, byla odstraněna v létě roku 2007.

Každý rok si 
Rotterdam připomíná 
výročí bombardování 
města nacistickým 
letectvem 14. května 
1940 a jeho 
následným požárem. 
V roce 2007, kdy se 
Rotterdam 
symbolicky stal 
hostitelským městem 
bienále architektury, 
organizátoři pojali 
tuto událost 
velkolepě.





Ostrov guvernérů 
New York, USA 
2007

Ostrov  v 17 stol.objevili Holanďané. Později Britové získali nad ním kontrolu. A sloužil jako ubytováni jeho 
Výsosti guvernérů. 
Svou strategickou polohou byl po 200 let využíván pro vojenské účely. Po celou dobu 1. a 2. světové války 
ostrov sloužil jako důležitá základna pro zásobování armády pozemními  a leteckými sílami. V roce 1966 
ostrov převzala Pobřežní stráž. V roce 1996 její působení zde končí. 
Ostrov se v roce 2001 prodává za symbolickou cenu obyvatelům New Yorku. Má být použit jen pro veřejný 
prospěch, je zde zakázána stavba trvalého bydlení a kasin.







Regenerace Manzanares
Madrid, Španělsko,2007

Pod městem Madrid 
bylo vykopáno pro 
potřeby podzemního 
obchvatu města 43 km 
chodeb. Do kterých 
ústí výstupy z cest a 
dálnic. Úkolem West 8 
byla regenerace 6 km 
říčního břehu a nové 
aglomerace. První díly 
byly dokončeny na jaře 
roku 2007.






