
Limperg, Koen. - Architect. - Geb. op 19 Juli 1908 te
Amsterdam als zoon van prof. Theodoor Limperg, prof.
i. d. bedrijfhuishoudkunde, en Emmy Altink. - L. is
gehuwd met Maria Loopuit. - Hij bezocht de middelb.
school en het Lyceum te Amsterdam en kwam vervol-
gens op de Middelb. Techn. Sch. te Utrecht. In 1930 vol-
tooide hij zijn studies. Daarna was hij eenige jaren prac-
tisch werkzaam op verschillende architectenbureaus, om
zich in 1932 zelfstandig te vestigen als architect te Am-
sterdam. - L. was degeen, die het initiatief nam tot de
samenstelling van den „Catalogus voor de bouwwereld",
waarvan de eerste uitgave is verschenen in 1935 met
medewerking van den Bond van Ned. Architecten. Ver-
der schreef L., samen met Ir. G. J. Meijersen R. Lotgering
Hillebrand, een boek „Keukens". In 1936 verscheen van
hem en den thermotechnischen Dienst der warmtestich-
ting een boek „Naar warmer woningen" en in 1938, te-
zamen met Arch. W. van Gelderen „Boerderijen". Verder
ontwierp hij in 1933 tooneeldécors en costuums voor het
Studcntentooneel „De Amazonen" (1933) onder regie van



P. Storm,even-
als decors v. d.
tooneelst ukken
„De B21 vliegt
over de wereld"
(1935), „St. Jo-
anne" (1936),
„Boy meets
girl'; (1936), on-
der regie van
Albert v. Dal-
sum en G. De-
fresne voor de
„Amsterdam-

sche Tooneel-
vereeniging,

„DeVrede", een
stuk van Aristo-
phanes voor de
Avro(1937), on-
dor regie van
Abr. v. d. Vies
en in 1938 voor
het tooneelstuk
„DuetinFlood-
light" onder re-
gie v. P. Storm voor Het Nederlandsen Toneel. Bovendien
is L. bekend door zijn interieurontwerpen en zijn ont-
werpen voor tentoonstellingsinrichtingen. Hij schreef
meermalen voor de bouwkundige rubriek van „De
Groene Amsterdammer" en was eenige jaren leider der
redactie van „De Acht en Opbouw". Tot zijn liefhebbe-
rijen behooren muziek, literatuur, schilderen, teekenen
en sport. - Prinsengracht 1009, Amsterdam.


