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Met grote betrokkenheid zet ik mij als landschapsarchitect in voor een mooiere omgeving.
Daarbij richt ik mij met name op landschap, cultuurhistorie en integrale gebiedsontwikkeling.
Ik streef voortdurend naar het tot stand brengen van een passend en gedragen ontwerp, dat
mensen nader tot elkaar brengt en dat een waardevolle bijdrage vormt aan onze leefomgeving.
Sinds mei 2008 doe ik dat als zelfstandig professional, met ‘oog voor schoonheid’.
Ik ben vertrouwd met een breed scala aan projecten, zoals structuur- en gebiedsvisies voor
complexe grootschalige gebieden, stedenbouwkundige plannen op uiteenlopende schaalniveaus,
inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en landschapsplannen en -adviezen, waarbij de
inpassing van klein- en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving centraal staat.
Opleiding:



VWO, atheneum-B Nijmegen, diploma 1984
Landbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichtingen urbane landschapsarchitectuur en
historische landschapsgeografie, diploma 1990

Werk:







Floriade Den Haag - Zoetermeer (1991-1992), assistent tuin- en landschapsarchitect
Gemeente Haarlemmermeer (1992-1993), ontwerper
Bureau Van Waesberghe, Breda (1993-1994), ontwerper, landschapsarchitect
BRO, Vught (1995-2006): 1995-1999 junior adviseur landelijk gebied, adviseur ontwerp
2000-2006 senior adviseur ontwerp, landschapsarchitect
Compositie 5 Stedenbouw (2007-2008), adjunct-directeur, landschapsarchitect
Academie van Bouwkunst Amsterdam (2003-heden), gastdocent landschapsarchitectuur

Vanaf 1 mei 2008:


OVSL (Oog voor Schoonheid landschapsarchitectuur), directeur-eigenaar

Naast mijn werk als landschapsarchitect ben ik sinds juli 2013 als hogeschooldocent verbonden aan de
opleiding Management van de Leefomgeving, specialisatie Landscape Design van HAS Hogeschool in
’s-Hertogenbosch en ben ik in maart 2018 toegetreden tot het bestuur van de NVTL, de Nederlandse
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Selectie van projecten
Ontwerp openbare ruimte:







Ontwerp terrein en tuinpaviljoen Stoas Vilentum, Wageningen
Ontwerp omgeving bezoekerscentrum Natuurmonumenten Groot Speijck, Oisterwijk
Binnentuin Sint Janssingel, ’s-Hertogenbosch
Stationsgebied Best, ontwerp openbare ruimte
Integraal waterbeheer De Vliert, 's-Hertogenbosch, herinrichting bestaande woonwijk
Ideeënboek Jeroen Bosch Tuin, ’s-Hertogenbosch

Woongebieden:





Flierbeek, Lichtenvoorde, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor een
nieuwbouwwijk van 550 woningen en een brede school
Ringovenpark Helden, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor een inbreidingslocatie
van circa 120 wooneenheden
Kleinschalige woningbouwlocaties bij Harreveld, Schaesberg, Grashoek, Waalwijk, Altweerterheide
Nederweert, structuur- en verkavelingsplannen voor drie nieuwe woongebieden

Werkgebieden:






Cascoplan bedrijventerrein Boekelermeer, Alkmaar
Groen- en kwaliteitsplan Océ, Venlo
Bedrijventerrein Vorstengrafdonk Oss, stedebouwkundig-, inrichtings-, beeldkwaliteitplan
Regionaal bedrijventerrein Heesch-West, structuurplan
Regionaal bedrijvenpark Jaagweg, ontwikkelingsvisie, inrichtings-, beeldkwaliteitplan

Gebiedsvisies en plannen voor landelijke gebieden:








Buitenwerkplaats Oud Herlaer
Masterplan en Inspiratieatlas Dijk van een Delta
Visie tussengebied Geffen-Oss, visie noord- en zuidrand Scherpenzeel
Diverse dorpsontwikkelingsplannen, Neerkant, Boukoul, De Lutte
Landschapsbeleids- en ontwikkelingsplannen voor Sint Anthonis, Uden, Oss, Rucphen
Detailleringen aan dijkverzwaringsprojecten langs de Maas, Waal en Nederlek
Landschapsplan Kleine Hoeven Reusel - De Mierden

Ontwerp en cultuurhistorie:






Masterplan De Groene Vesting, over de circumvallatielinie van Frederik Hendrik uit 1629
Herinrichting stadswallen Steenwijk
Cultuurhistorische analyse binnenstad Apeldoorn
Stadsgewestpark Gravenrode Landgraaf - Kerkrade
Belvedere projecten met betrekking tot turfvaarten, rivierduinen en bouwopgaven in en rond
historische kernen (Heusden, Hulst en Thorn)

Wind- en zonne-energieprojecten (MER-trajecten):





Windpark Fryslân
Windpark Wieringermeer
Windpark Noordoostpolder
Meer dan twintig groot- en kleinschalige wind- en zonne-energieprojecten

