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Kort profiel

In 2012 heb ik AM Landskab opgericht, een bureau voor strategie, participatie en ontwerp
voor duurzame leefomgvingen. Daarvóór had ik 14 jaar ervaring opgedaan bij gerenomeerde
landschapsarchitecten- en stedenbouwkundige bureaus en als stedenbouwkundige bij een
Deense gemeente.
Mijn kenmerken zijn het snel kunnen schakelen; tussen verschillende partijen, situaties én
schaalniveau’s. Ik werk als inspirator en verbinder in ruimtelijke projecten. Aan elk project,
zowel groot als klein, werk ik met inlevingsvermogen en enthousiasme – mijn vak is mijn
passie.
Ik werk bij AM Landskab met een vast team van ontwerpers, technisch adviseurs, workshopgevers, verhalenverbeelders en communicatiemakers. Onze standplaats is Utrecht, we zijn
een MVO bedrijf en lid van verschillende vaknetwerken; samenwerken zit ons in het bloed.
In samenwerking met het sociale domein heb ik de tool ‘De 5 P’s ontwikkeld; People, Profit,
Planet, Place, Public. In elke project en bij elke opgave is het doel van het AM Landskab
team om waarde te creëren op alle 5 P’s tegelijk. Om dat te bereiken maken we gebruik van
‘Hét AM Landskab Zandlopermodel’. Een model dat ik in 2016 heb ontwikkeld op basis van
mijn rijke praktijkervaring met samenwerking en participatie in ruimtelijke projecten. Door de 3
stappen van het Zandlopermodel te nemen, kan je vlot en met positieve energie processen
doorlopen óók wanneer stakeholders en belangen erg uiteen lopen.

Resumé werkervaring

Werken aan een goede leefomgeving is mijn passie. Ik heb als
ontwerper/projectleider/cocretatie adviseur 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.
Van het revitaliseren van een Krachtwijk middels een intensief bewonerstraject tot een
integraal plan maken voor De Groene Wig (deel van het ’vingerplan’) bij Kopenhagen met het
rijk en de provincie.
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 strategie
uitwerken voor het transformeren van een agrarisch gebied in een Energielandschap tot een
strategie voor cocreatie en communicatie voor de ontwikkeling van een binnenstad tot het
ontwerp en toezicht op de uitvoering van een binnentuin.
Naast het uitvoeren van projecten geef ik trainingen in samenwerken en participatie volgens
het AM Landskab Zandlopermodel en in werken ’volgens de geest van de Omgevingswet’.

Visie

Mijn streven is, dat mensen een band krijgen met hun leefomgeving, dat de ontwerpen
van AM Landskab er toe doen. Ik vind het vanzelfsprekend om de aspecten
klimaatadaptie en ressource verbruik te integreren in mijn ruimtelijke strategieën en
ontwerpen net als het aspect ‘sociaal duurzaam’.
Ik zie het samenwerken tussen het fysieke en het sociale domein, het belang van
vakmanschap en het belang van verhalen als een kansrijke manier om in deze tijd waarde te
geven aan de stedelijk ontwikkeling.
Mijn eigen rol in projectmanagement is vaak die van middle-up-down’: ik verbind trajecten van
ontwikkelaar, overheid of bedrijf met ideeën van bewoners, odnernemers en medewerkers. Ik
stimuleer onconventionele coalities en het slim benutten van beschikbare budgetten. Mijn
Deense achtergrond speelt daarin een rol, vaak laat ik me inspireren door de aanpak in
Scandinavische landen.
Ik geloof in dromen. Zonder dromen, geen verandering, geen vooruitgang. Voor elke
verandering zijn er stappen nodig. Ik stuur op passende stapjes. Als je té grote stappen zet,
kan je het commitment verliezen bij zowel de betrokkene medewerkers in een project als bij
de gebruikers van het eindproduct. Veranderingen moeten werkbaar blijven voor een brede
groep, pas dan boek je echt resultaat en bereik je samen je doel.
Mijn credo is: ‘Ruimtelijk ontwerp als bindmiddel tussen verschillende mensen en
verschillende wensen’.

Werkervaring – chronologisch
feb 2012 Eigenaar/directeur AM Landskab
• Co-creatie adviseur van UWOON en trekker van cocreatie traject voor
herstructureringproject in Ermelo
• Groen- en wateradviseur voor City Nieuwegein vanuit de ambitie om ’de
meest duurzame binnenstad van Nederland te ontwikkelen’
• Ontwerp tijdelijke inrichting Stationsgebied City Nieuwegein in cocreatie met
belangenorganisaties en de ’unusual suspects’
• Start centrumvisie Oirschot
• Landschapsontwerp splitsingskavel ’ruimte-voor-ruimte-regeling’ in
Harmelen voor particulier
• Ontwerp centrale park met het thema ’Natuurlijk en avontuurlijk’ in Parijsch,
Culemborg in cocreatie met alle stakeholders
• Ontwerp jongerenplekk TeenSpot Leidsche Rijn centrum in cocreatie met
Verschillende typen jongeren, begeleiders van sportactiviteiten en
beheerders van de gemeente Utrecht
• Herinrichting schoolplein Schalkwijk tot ’groen en natuurlijk’ speelplein
• Cocreatie adviseur City Nieuwegein, waaronder ook inhoudelijke trekker
van ontwerp workshops en online participatie
• Strategisch advies cocreatie en communicatie City Nieuwegein
• Uitwerken Centrumplan Zuidlaren in cocreatie met alle stakeholders
• Adviseur voor cocreatie project in Lemmer, Fryske Marren
• Herinrichtingsplan binnentuin in cocreatie met de bezoekers, medewerkers
en bewoners van: bibliotheek, BSO, Mooi van Abrona en bovenwoningen.
• ’Duurzame upgrade Hooch Boulandt’, toewerken aan het eerste BREEAM
NL – Gebieds certificaat voor bestaande gebied. In opdracht van de
Ondernemersfonds en i.s.m. beleggers, bedrijven, bewoners en de gemeente
Utrecht.
• ’Roerplein wordt groenplein’, hittestress en vergroeningsproject in co-creatie
met de buurt, gemeente en NMU
• Omgevingsvisie met bewoners voor de polders van Rijnenburg
• Adviseur implementatie Omgevingswet 2019, diverse gemeenten
• Adviseur ’Leerlijn Initiatieven’, kick-offs onderzoeksduo, ontwikkelen
gespreksspel, gemeente Utrecht
• Blauw-groen structuur met waterafkoppeling ontwerpen voor woonwijk in
Middelfart, DK i.s.m. Bonnerup Consult
• ’Meet the Locals LRCentrum’, placemakingproject, opening van Berlijnplein
door lokaal kracht, workshops o.a. inrichting Tijdelijke Ruimtes, oprichten
sociale media voor input bewoners
• Binnentuin Wijk C Utrecht, van tegels naar vaste plantentuin met speel- en
rustplekken en gedeeltelijk bewonersbeheer, ontwerp i.s.m. de omwonende
en de woningcorporatie
•’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
• ’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
• 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

• 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’
• ’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 feb 2012

Opstart zelfstandig ondernemer
• 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 2e lint)

Onderwijs/ trainingen/ masterclasses
2018 -

Incompany masterclasses ‘Samenwerking en participatie’ volgens het AM
Landskab Zandlopermodel voor gemeenten, woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars door het hele land

2018 -

Masterclass ‘Stop met bewonersavonden – maar wat dan wel?!’ i.s.m.
Acquire Publishing

2017 -

Werkateliers raadsleden Omgevingswet ‘Samen stad maken’ i.s.m. Segment
trainingen

2016

Coach Spatial Design bij de Hoge School voor de Kunsten Utrecht
• ontwerpproject spatial design, 2e jaars

2016

Zitting in jury, project Creating Cities van Aorta en het Amadeus Lyceum

2015

Gecommitteerde eindexamen architectuur met specialisatie context, ArtEZ,
Academie van Bouwkunst Arnhem

2014

Coach Spatial Design bij de Hoge School voor de Kunsten Utrecht
• ontwerpvak spatial design, 3e jaars

2013 - 2014

Openbare ruimte traject, ExtrAmadeus, Amadeus Lyceum

2010

Docente Academie van Bouwkunst Amsterdam
• ontwerpvak pb1, 1e jaars

2006 - 2007

Docente Spatial Design bij de Hoge School voor de Kunsten Utrecht
• ontwerpvak spatial design, 2e jaars

Eigen initiativen
2017 – 2018

Schuurlab Rijnenburg, trekker van één van 10 Stadslabs ‘Samen werken
aan dorp, stad en land’ van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

2014 - 2016

Initiator en projectmanager Meerns Markt Ratjetoe

2014

Crowdfunding opzetten, ontwerp en productie van ’Vogelhuisboom’

2012 - 2013

Draagvlak onderzoeken, PR genereren, financiëring regelen en het ontwerp
maken en uitvoering begeleiden om een braakliggend terrein in De Meern om
te vormen tot Dorpstuin De Meern

Nevenactiviteiten
2018 -

Diverse talks, ronde tafel gesprekken en lezingen over cocreatie en over
waarde op de 5 P’s o.a. tijdens de Dag van de Openbare Ruimte

2017 -

Studiereizen voor raadsleden en ambtenaren uit Denemarken op het gbeid
van gebiedsontwikkeling en cocreatie

2016 -

Studiedagen inhoudelijk verzorgen over gebiedsontwikkeling in Utrecht voor
DAC (Danish Architecture Center) als onderdeel van hun master
‘Strategische stadsplanning’

2015

Actief in bijeenkomsten en d.m.v. digitale bijdragen tijdens het Jaar van de
Ruimte 2015

2014 - 2019

Actief in de Utrechtse Ruimtemakers, o.a. Agenda van Initiatief uitwerken
i.s.m. de gemeente Utrecht en een MPvE ontwikkelen

2014

Lezing waterafkoppeling bij Eikelkamp Agrisearch Equipment

2013 - 2014

Lid van netwerksorganisatie BNI, Chapter Saturnus in Utrecht

2012 - 2017

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

2012 - 2018

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 - 2012

Artikelen voor vaktijdschriften o.a. voor Stadswerken en KEI/Platform 31

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
2016

4 maanden business cursus ’de ontspannen ondernemer’

2016

©lego serious play workshop voor leidingevende

2014

Workshop ’Marcaroni marketing’ bij WongWorks

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

