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. Terrein inrichting rondom nieuwbouw CIDB. Het ontwerpen van het terrein rondom de ver-
bouwing van het CIDB op het Landgoed Ursula te Nieuwveen. Opdrachtgever Ipse de Bruggen.
.Daktuin middenkavel Laan van Spartaan. Het ontwerpen van de gemeenschappelijke daktuin 
van het woonblok op de Laan van Spartaan. Opdrachtgever BPD
.Dorpsplein Streekhof te Hoogkarspel. Het ontwerpen van het dorpsplein van Hoogkarspel. 
Ontwerp in samenwerking met Urhan Urban Design Opdrachtgever Urhan Urban Design. 
. Oude Kooi Leiden. Het herinrichten van alle straten en pleintjes van de Oude Kooi te Leiden.
Opdrachtgever gemeente Leiden 
. Terrein woonblok de Verleiding te Leiden. Het ontwerpen van het terrein rondom het woon-
blok De Verleiding. Opdrachtgever Ten Brinke Vastgoedontwikkeling. 
.Camping Corfwater te Petten. Het ontwerpen van een vakantiehuisjesterrein aan de noordzijde 
van Petten. Opdrachtgever TIC west.
. Wooneiland Oost Knollendam. Het opstellen van het ontwerp voor de openbare ruimte van 
een inbreiding in Oost Knollendam. Ontwerp in samenwerking met Studio Scale. Opdrachtgever 
Studio Scale.
. Uitwerking hoofdroute en dunningsplan Park Hoofddorp Centraal en Beukenhorts. Het 
opstellen van het ontwerp voor de hoofdroute door het park en de Beukenhorst en het opstellen 
van een dunningsplan en beplantingsplan voor de parkrand langs de Beukenhorst. Opdrachtgever 
Gemeente Haarlemmermeer.
. Blokhoeve Oost. Het ontwerpen van de openbare ruimte en de parkstrook langs de 
Nieuwbouwlocatie Blokhoeve Oost. Opdrachtgever gemeente Nieuwegein.
. Speelplan en beplantingsplan. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de speelplekken in 
de Oude Kooi te Leiden en het opstellen van een beplantingsplan voor alle plantvakken in de wijk.
Opdrachtgever gemeente Leiden.
. Parkeerterrein Blokhoeve Oost. Het herinrichten van het bestaande parkeerterrein van de 
woonwijk Blokhoeve en het aanliggende bedrijventerrein. Opdrachtgever gemeente Nieuwegein.
. Beplantingsplan Kruisweg nr 865 Hoofddorp. Het opstellen van een beplantingsplan voor een 
deel van het park Hoofddorp Centraal. Opdrachtgever gemeente Haarlemmermeer.
. Willibrordusplein. Het opstellen van een schetsontwerp voor het Willibrordusplein boven op 
de geplande ondergrondse parkeergarage. Ontwerp in samenwerking met Natascha van den Ban en 
Diekman Landschaparchitecten. Opdrachtgever Ingenieursbureau gemeente Amsterdam.
.Uitbreiding parkeerterrein Streekhof te Bovenkarspel. Het ontwerpen van de uitbreiding 
van het parkeerterrein van de Streekhof te Bovenkarspel. Ontwerp in samenwerking met Urhan 
Urban Design Opdrachtgever Urhan Urban Design.
.Beplantingsplan Spoortalud Dijksgracht-West . Het opstellen van een beplantingsplan voor 
het Spoortalud ism de bewoners. Opdrachtgever gemeente Amsterdam / Prorail.
. Inpassing sport en speelplek in park Hoofddorp Centraal. Het ontwerpen van een sport en 
speelplek in het park Hoofddorp Centraal. Opdrachtgever gemeente Haarlemmermeer.


