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Kort profiel 
Na 14 jaar ervaring bij gerenomeerde landschapsarchitecten- en stedenbouwkundige 
bureaus ben ik in 2012 als zelfstandig landschapsontwerper begonnen, met standplaats 
Utrecht. In eerste instantie richt ik mij op de volgende drie thema’s: revitalisatie van jaren ’70 
wijken, ’groene participatie’ en Urban Watermanagement. 

 
 
Resumé werkervaring 
Ontwerpen aan stad en landschap is mijn passie. Ik heb als ontwerper/projectleider aan een 
grote variatie projecten gewerkt van uiteenlopende schaalniveaus en in uiteenlopende  
omgevingen. Ik heb met mensen gewerkt uit alle vakgebieden en alle sociale lagen. Mijn werk 
loopt in schaalniveau uiteen van een visie op de Vechtstreek tussen Amsterdam en Utrecht 
tot het ontwerpen van een nieuw element voor hemelwaterafvoer. Van een 
ontwikkelingsstrategie voor een industriegebied met wonen, werken en cultuur als nieuwe 
invulling tot procesmanagement voor burgerparticipatie in het ontwerpen en beheren van een 
een Dorpstuin. Van het revitaliseren van een nederlandse Krachtwijk tot een integraal plan 
voor De Groene Wig (het ’fingerplan’) bij Kopenhagen. 
 

 
Visie 
Terugkerende themas in mijn werk zijn:  
 

- synergie tussen het groen-blauwe netwerk en het sociale netwerk 
- (regen)water als essentiële resource  
- stimulatie van de biodiversiteit op alle schaalniveaus 
- benutten van het menselijke kapitaal in revitaliseringsprojecten 
- evenwicht tussen flexibiliteit en lange termijn 
- identiteit en imago 
- nieuwe coalities 
- passie en enthousiasme 



Werkervaring – chronologisch 
feb 2012 - Eigenaar/directeur AM Landskab 

•’SamenMeernGroen’, verbeteren van de ecologische waarde en de  
gebruikswaarde van groen tegelijkertijd met de bewustwoording hiervan. 
Intensief participatietrajecten door een mix van sociaal media, interactieve 
bijeenkomsten en hands-on workshops (lopend) 
• ’SamenMeernWerkt’, projectplan i.s.m. Danielle Niederer PR & 
Communicatie, t.b.v. verbetering van het vestigingsklimaat o.a. door gebruik 
te maken van leegstaand gebouwen en braakliggende terreinen voor 
innovatieve ontwikkelingen, project met ondersteuning van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (lopend) 
• Oprichting samenwerkingsverband H+N+S Landschapsarchitecten, 
Bonnerup Consult en AM Landskab voor opdrachten op het gebeid van 
integrale waterplannen in Denemarken 
• Transformatie van speeltuin in Utrecht naar wijktuin in een intensief 
bewonerstraject waarbij ecologie, ’natuurlijk spelen’ en gemeenschappelijke 
activiteiten de ankerpunten vormen (lopend) 
•  ExtrAmadeus, 10 weken leertraject voor leerlingem van het Amadeus 
Lyceum over eigen invloed op de uitwerling van de openbare ruimte i.s.m. 
kunstanaar Ate Matthijs Hes 
•  Groen schoolplein in Nieuwegein, hittestressproject en revitalisering van 
een bloemkoolwijk, daarnaast pilot op het gebeid van ’leren in buitenateliers’ 
(lopend) 
• ’Roerplein wordt Groenplein’, hittestress project voor de NMU en tevens 
uitwerking van idee uit het Wijkgroenplan Zuidwest i.s.m. de omwonende 
• Landschapsontwerp van hemelwaterafkoppeling van industrieterrein in 
Kolding, DK  
• Landschapsontwerp van en participatietraject en procesondersteuning 
i.v.m. Dorpstuin De Meern bij Leidsche Rijn 
• Participatietraject en ontwerpondersteuning voor het Wijkgroenplan Utrecht 
Zuidwest i.s.m. TALrijk 
• Begeleiding van de uitvoering van Krachtwijk Groen Velve-Lindenhof met 
o.a.   bewonersbijeenkomsten en detaillering van het Velveplein 
• Lezing seminardagen Sorbisense en Eijkelkamp Agrisearch Equipment: 
’Belang van goede bemonstering waterkwaliteit voor het landschapsontwerp’  
• Adviseur voor gemeente Odense: workshop aanpak hemelwater in het plan 
voor OUH, Odense Universiteits Ziekenhuis (deelnemers: het konsortium, de 
gemeente en overheidsinstanties) 

 • Lezing seminardag: ’Regenwater - Export oplossingen en Biodiversiteit’ van 
Vandibyer (waterkennisnetwerk geïnitieerd door de 4 grote universiteiten in 
DK)  
• Oprichting samenwerkingsverband BonnerupConsult, Bonnerup Hydro, DK 
(technisch bedrijf gespecialiseerd in waterkwesties) en ondergetekende 

 
nov 2011 -  Opstart zelfstandig ondernemer 
feb 2012 • Ontwikkelen van strategie voor burgerparticipatie in Wijkgroenplannen voor 

de 10 stadsdele van Utrecht (ism TALrijk) 
• Oprichting samenwerkingsverband TALrijk (conceptontwikkelaar Trudie 
Jongkind, communicatie-ecoloog Lies König en ondergetekende) 
• Formulering van het onderzoeksvoorstel: ’Van Bloemkoolwijk naar 
Bloemcoolwijk - Zoektocht naar een business model met 
bewonersmobilisatie voor het vermarkten en vermaken van de jaren ’70 
wijken’ (i.s.m. SynergieLAB) 

 
2007 –  2011 Seniorontwerper/projectleider tlu landschapsarchitecten, Utrecht o.a. 

• Prijsvraag Cruquius terrein Amsterdam: ‘de Schuifpuzzel’, 
ontwikkelingsvisie + ontwikkelingsstrategie met uitgangspunt in ‘de openbare 
ruimte als motor voor nieuwe ontwikkelingen’  
• Herstructurering Krachtwijk Groen Velve-Lindenhof, Enschede: 
stedenbouwkundig plan (ism Heren 5) gebaseerd op ‘de Groene Schakel 



Theorie’,  inrichtingsplan openbare ruimte, trekker ateliers 
bewonersparticipatie  
• Herstructurering Middenmeer: beeldkwaliteitplan (ism Heren 5), 
inrichtinsplan openbare ruimte, lid Kwaliteitsteam bouwprojecten  
• ’Visie op Groen in Prachtwijken’ (in opdracht van RLG) waarbij de Groene 
Schakel Theorie is ontwikkeld 
• Inrichtingsplan Zevenaar Oost voor de ‘Wal Masqué’ van het 
bedrijventerrein, inrichtingsplan openbaar groen ‘Groene Velden’ o.a. met 
afkoppelen van regenwater als stimulans voor biodiversiteit 
 
 

2005 - 2007 Seniorontwerper/projectleider voor inrichtingsplannen bij H+N+S 
Landschapsarchitecten, Utrecht, o.a. 
• Handboek openbare ruimte en Handboek bedrijventerrein, voorlopig 
ontwerp raamwerk, Zevenaar Oost 
• Stedenbouwkundig plan Zevenaar Oost (i.s.m. Palmbout Urban Landscape) 
• Masterplan Homeruswijk Almere met innovatieve oplossingen voor 
afkoppelen van regenwater 
• Inrichtingsplan terrein researchcenter & kassenbouw Bejo Zaden, 
Warmenhuizen met ontwikkelen van nieuw regenwaterbassin 
• Woonhof Overdie Alkmaar, inrichtingsplan met fruitboomgaard met 
‘uitstervende’ fruitrassen, beheersafspraken met de volkstuinvereniging 
 
 

2001-2005 Ontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten, Utrecht, o.a. 
• Alblasserdam Centrum, masterplan, inrichtingsplan, besteksbegeleiding met 
identiteit en nieuw imago als sleutelwoorden 
• Berkel og Rodenrijs (Vinex) met een samenhangend blauw – groen netwerk 
als basis voor recreatie, cultuurhistorie en nieuwe functies 
• De Winkelpromenade in Tiel, inrichtingsplan met een intensief 
participatieproces met winkeliers, gemeente en bewoners 
• De Culturhistorische As Boxtel tussen kasteel en kerk, inrichtingsvoorstellen 
o.a. met ’ontwikkelocaties’ als verbinding tussen As en Dommel 
• Atelier Logica, Hoogvliet (IBT), ontwerpstudie van de ‘Groene Voegen’ met 
identitet en wateropgave als sleutelbegrippen 
 

 
2000 - 2001 Stedenbouwkundige bij gemeente Brøndby (Kopenhagen, DK) 

• Structuurvisie voor De Groene Wig (uit het Fingerplan 1947) o.a. met 
introductie van een nieuw watersysteem met recreatie- en natuurwaarde 
• Analyse van/ ontwikkelingsrichting voor beeldbepalende woonmilieus en 
beeldbepalende infrastructuur.  
• GIS als instrument voor een integrale aanpak tussen de diensten (pilot) 
 
 

1998 - 1999 Ontwerper bij Palmbout Urban Landscape, Rotterdam 
• Buitenplaats Ypenburg, inrichtingsplannen voor de Hoofd PlanStructuur  

  • Ontwerp van de ‘Blauwe Loper’ (recreatiemeer) van Buitenplaats Ypenburg 
 • Stedenbouwkundig plan voor Middelburg Zuid gecentreerd om ‘De Brede 

School’ 
• AIR Zuidwaarts/ Southbound Hoeksche Waard. Visie slow – fast 
ontwikkeling (bijv. nieuwe getijde bewegingen – nieuwbouw in een 2

e
 lint) 

 
 

Nevenactiviteiten 
 
2014  Projectmanager Festival Ratjetoe De Meern 

 
2013 – 2014 Lid van netwerksorganisatie BNI, Chapter Saturnus in Utrecht 
 



2012 - Excursie organisator/gids voor verschillende delegaties uit Denemarken op 
het gebied van hemelwaterafkoppeling en ‘integrale waterplannen’ 

 
2012 -  Voorzitter Stichting Dorpstuin De Meern 
 
2010 - 2012 Genodigd deelnemer in Ateliers og workshops georganiseerd door het KEI 

onder andere ‘Ontwikkelend Beheer’ en ‘Breng de wijk op olympisch niveau’  
 
2009 -  Artikelen voor vaktijdschriften o.a.: ‘Dreamteam Beheer’ opinie voor het KEI + 

uitgebreide versie, Stadswerk #6, 2011 en ‘Participatie volgens de 
landschapsarchitect’, Stadswerk #9, 2010 

 
2010   Docente Academie van Bouwkunst Amsterdam 
 • ontwerpvak pb1 1

e
 jaars 

 
2006 - 2007 Docente Spatial Design bij de Hoge School voor de Kunsten Utrecht 
 • ontwerpvak spatial design, 2

e
 jaars 

 
2001 - 2003 Excursie organisator/gids voor verschillende delegaties uit Denemarken: 
  • VINEX wijken (strategie en proces) 
  • aanpak openbare ruimte in woonwijken in Nederland 
 
2000 - 2001 Bestuurslid van FAB  

(Vereniging van Stedenbouwkundige & Landschapsarchitecten in 
Denemarken)  
 

1999 Freelance opdracht voor gemeenteraad Lyngby-Tårbæk (Denemarken) 
  • stedenbouwkundige visie op Lyngby binnenstad 
 
 

Opleiding en cursus 
 
2011 Workshop Social Media bij Sonja Kloppenburg 

 
2011 Acquisitie workshops bij Danielle Niederer, Amsterdam 
 
2009 3-daagse cursus ‘Communicatie voor gevorderde’ bij ICM 
 
2006 Schrijfcursus gericht op het vakgebied bij Josien Stehouwer, Utrecht 
 
1992 - 1998 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, studierichtingen 

• stedenbouwkundig micromilieu/beeldende kunst & omgeving 
• kleinschalig architectuur/interieurarchitectuur 

 
 

Talen 

Vloeiend nederlands, deens en engels in woord en geschrift 


