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. Blok 2 IJburg, definitief ontwerp van de binnentuin. Architecten: Dirrix, Diederen en Van Wylick, 
Kother en Salman. Opdrachtgever: Amstelland Vastgoed.  Opdrachtgever DS landschapsarchi-
tecten 
. Vreeswijk Noord, definitief ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte nieuwbouwlocatie 
van circa 350 woningen.  Architecten: Scala Architecten Claus en Kaan, Rudy Uytenhaak Architecten 
Geurts en Schulze Architecten, Rapp+Rapp en Monolab. Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein. 
Opdrachtgever DS landschapsarchitecten 
. De Loodsen Amsterdam, definitief ontwerp terreininrichting van een bouwblok aan de 
Oostelijk Handelskade. Architect: Kother en Salman, hvdn architecten en Wingender Hovenier 
Architecten . Opdrachtgever: VOF De Loodsen. Opdrachtgever DS landschapsarchitecten  
. De Oude Sluis  Vreeswijk, definitief ontwerp inrichtingplan rond de monumentale sluis 
van Vreeswijk. Ontwerp ism Gemeente Nieuwegein. Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein. 
Opdrachtgever DS landschapsarchitecten 
. Bijlmerpark schetsontwerp voor het Bijlmerpark (besloten prijsvraag) onderdeel van 
het ontwerpteam  Architecten: Blue architects. Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Zuidoost  
Opdrachtgever Karres en Brands landschapsarchitecten
. Groen blauwe zone Zuidbroek masterplan en schetsontwerp voor de openbare groen-
strook langs de wijk Zuidbroek. Onderdeel van het ontwerpteam masterplan eertse bouwfase 
Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
. Beek door ‘t mozaiek masterplan en schetsontwerp voor de openbare strook door de wijk 
Zuidbroek. Onderdeel van het ontwerpteam masterplan eertse bouwfase Opdrachtgever afdel-
ing MMO Gemeente Apeldoorn
. Vellertdijk inpassing van een puinstort in de wijk Zuidbroek. studie naar omvorming 
Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
.Volkstuinencomplex Zevenhuizen verplaatsing van een bestaand nutstuinencomplex.
schetsontwerp tot definitief ontwerp Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
.Harmoniepark te Tilburg Schetsontwerp en voorlopig ontwerp voor het Harmoniepark te 
Tilburg Opdrachtgever Annemieke Diekman Landschapsarchitecten
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.Entreegebied golfbaan de Rottebergen schetsontwerp van het entreegebied van de golfbaan op 
de puinstort van bij Bergschenhoek. Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.Binnentuin Utopia voorlopig ontwerp en definitief ontwerp voor een binnentuin van een woningblok 
in Vathorst. Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.Katoortuin de Ridder voorlopig ontwerp en defintief ontwerp voor de kantoortuin rond de uitbrei-
ding van het hoofdkwartier te Soesterberg. Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtech-
niek
.Fithorst voorlopig ontwerp en defintief ontwerp rond het clubhuis van de sportclub te Vathorst en de 
beplanting rond het gehele sportterrein. Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.Sportcomplex Nederlek schetsontwerp voor de sportveld verplaatsing te Nederlek. 
Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.RvdK te Alkmaar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp voor het terrein rond om het 
kantoor van de Raad van de Kinderbescherming. Opdrachtgever Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten
.Skate plekken Amersfoort Onderzoek naar de bestaande skatevoorzieningen, functioneel 
en landschappelijk, en aanpassingen ruimtelijke inrichtingen. Opdrachtgever Annemieke 
Diekman Landschapsarchitecten ism Carve ontwerp en ingenieursbureau
.Diverse details Het detaileren van een aantal objecten, technische constructies en verhardings-
details. Opdrachtgever P2 Landschapsarchitecten 
. Bedrijventerrein Zuidbroek schetsontwerp en lid projectgroep ontwerpteam voor het 
bedrijventerrein Zuidbroek te Apeldoorn.  Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente 
Apeldoorn
. Vellertzoom Zuidbroek voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van deze parkstrook en lid 
projectgroep ontwerpteam.  Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
 Beek door het mozaiek Zuidbroek voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van deze 
parkstrook en lid projectgroep ontwerpteam.  Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente 
Apeldoorn
.Cultuurtechnische ondersteuning natuurlijke waterzuiveringssysteem (helofyten 
filter) Het ondersteunen en uitwerken van allerlei tecnische detail tijdens het ontwerpproces . 
Opdrachtgever Strootman Landschapsarchitecten 
.Eemsstraat Den Haag Het ontwerpen van de openbare parkstrook aan de Eemsstraat te 
Den Haag. Opdrachtgever Carve ontwerp en ingenieursbureau
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.Nauerna voorlopig ontwerp en definitief ontwerp voor het entreegebied en het infor-
matiecentrum van de vuilstort Nauerna Opdrachtgever Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten
.Rondom Rubens te Utrecht Ruimtelijke randvoorwaarden voor de eenheden en sferen 
van de wijk Rondom Rubens te Utrecht. Opdrachtgever Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten 
.Diverse details Het detaileren van een aantal objecten, technische constructies en verhardings-
details. Opdrachtgever TERRAFIRMA 
. Geluidswal A50 te Zuidbroek schetsontwerp en voorlopig ontwerp voor de geluidswal langs 
de A50 Zuidbroek te Apeldoorn.  Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
. Vellertheuvel Zuidbroek schetsontwerp en voorlopig ontwerp van de puinstort als park in 
de nieuwbouweijk Zuidbroek.  Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
.Lijnen op Zuid het vaststellen van de typologien voor de 10 lange lijnen te Rotterdam Zuid 
en het uitwerken van de profielen mert de ontwikkelde toolkit.  Opdrachtgever dS+V 
Rotterdam
.Visveld te Nijmegen het opstellen van een voorlopig ontwerp en een defintief ontwerp voor 
het voorzieningen hart van de Waalsprong te Nijmegen.  Opdrachtgever DS landschapsar-
chitecten
.Hoek van Holland een woonwijk aan de kust van Hoek van Holland, prijvraag met SeARCH 
Opdrachtgever Annemieke Diekman Landschapsarchitecten
.Rijnenburg Utrecht Overzichtsschets met het rood groene schema voor de toekomstige 
nieuwbouwwijk Rijnenburg te Utrecht. Opdrachtgever afdeling stedenbouw Gem. 
Utrecht
. Centrumgebied Boerdonk Inrichtingsplan voor het centrumgebied van Boerdonk (gem-
meente Veghel). Opdrachtgever Strootman Landschapsarchitecten
. Tuin Fam. Blankenstein Ontwerp voor een tuin in Vathorst (Amersfoort). Opdrachtgever 
de Ridder civiel en cultuurtechniek
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.Fountainhead Amsterdam Het ontwerpen van de openbare speelstrook op Borneo 
Sporenburg te Amsterdam (ontwerp ism Carve). Opdrachtgever Carve ontwerp en in-
genieursbureau
. Knelpuntenanalyse en scenario studie Stedelijkmuseum-Van Baerlestraat Het (ism 
DSP - Groep BV) opzetten van een knelpuntenanalyse en het opstellen van 3 scenario’s (t.a.v. 
verkeers- en sociale-veiligheid) voor het gebied rond het Stedelijk museum, Van Gogh museum, 
Het Museumpark en de Van Baerlestraat te Amsterdam. Opdrachtgever DSP - Groep BV 
Amsterdam
. Natuurpark Vathorst Technische uitwerking van het ontwerp voor het Natuureducatiepark te 
Vathorst (Amersfoort). Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.Speelplekken “De Vellert” Ontwerp voor twee speelplekken op de voormalige vuilstort in de 
wijk Zuidbroek te Apeldoorn. Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
.Beplantingsplan “De Vellert” Het beplantingsplan voor de voormalige vuilstort in de wijk 
Zuidbroek te Apeldoorn. Opdrachtgever afdeling MMO Gemeente Apeldoorn
. Patio Van Eeghenstraat Ontwerp voor een patio. Opdrachtgever Fam. Lenssen
. Vellertheuvel Zuidbroek Definitief ontwerp, startdocument voor het saneringsplan, van 
de puinstort als park in de nieuwbouwijk Zuidbroek.  Opdrachtgever afdeling MMO 
Gemeente Apeldoorn
. Tuin Fam. De Ridder Ontwerp voor een tuin in Vathorst (Amersfoort). Opdrachtgever de 
Ridder civiel en cultuurtechniek
.IJmeer 2006 7e Eo Wijersprijsvraag ism Annemieke Diekman (Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten, Merijn Groenhart, Karin Laglas, Inge Paessens (Must stedebouw), Wouter 
Veldhuis (Must stedebouw), Sybrant van der Werf, Tobias Woldendorp (DSP-Groep) 2e prijs
. Visie recreatief medegebruik bedrijventerrein Westpoort Amsterdam Het (ism Rob 
van Dam) opstellen van een visie voor het recreatief medegebruik van diverse locaties in het be-
drijventerrein Westpoort (Amsterdam). Opdrachtgever Westpoortbeheer
. Inrichtingsplan openbare ruimte Blokhoeve Nieuwegein Ontwerp voor de inrichting van 
de openbare ruimte van de nieuwbouwwijk Blokhoeve te Nieuwegein. 
Opdrachtgever P2 Landschapsarchitecten
.Heulebeek (B) Het herprofileren en het opnieuw laten meanderen van de Heulebeek beek 
omgeving Kortrijk Belgie (ontwerp ism Landlab Bram Breedveld). Opdrachtgever Landlab 
Bram Breedveld
.Almere Hout Het ontwerpen van een openbare ruimte structuur in een nieuw stedelijk 
uitleggebied, ontwikkeld in de vorm van privaat opdrachtgeverschap (circa 15.000 woningen), van 
Almere Hout  (ontwerp ism MUST Stedebouw). Opdrachtgever MUST Stedenbouw
.Spinozapark Rotterdam Het opstellen van een schetsontwerp voor het Spinozapark in 
Lombardijen (Rotterdam)  (ontwerp ism KCAP). Opdrachtgever KCAP
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.Mosplein Amsterdam Noord Het ontwerpen van de openbare ruimte en het marktplein 
rondom het nieuwe winkelcentrum te Amsterdam Noord (ontwerp ism Landlab Bram Breedveld, 
lafour en Wijk Architecten). Opdrachtgever Landlab, ING realestate. 
.Van Beuningenplein Amsterdam Westerpark Het ontwerpen van het Van Beuningenplein.
Een plein bovenop een ondergrondse parkeergarage te Amsterdam. Opdrachtgever 
Stadsdeel Westerpark Amsterdam
. Informatie centrum Vathorst Ontwerp voor het terrein rondom het informatiecentrum te 
Vathorst (Amersfoort). Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.De gashouder Westerpark Het ontwerpen van het terrein rondom de gashouder in het 
Westerpark. Opdrachtgever Stadsdeel Westerpark Amsterdam
.Nieuwegein Groen Het herontwikkelen van de openbare ruimte van de wijk de Doorslag 
(ontwerp ism P2 Landschapsarchitecten. Opdrachtgever Ingenieursbureau Nieuwegein, 
P2 Landschapsarchitecten
. Daktuin het Hoefijzer Ontwerp voor de daktuin van het appartementencomplex Het 
Hoefijzer te Vathorst (Amersfoort). Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
. Beemteweg 91 Apeldoorn Omvorming van een boerderijerf tot een “woonerf” met vier 
woningen. Opdrachtgever Familie Bonekamp te Apeldoorn
.Meervoudig gebruik leidingentrace Nieuwegein Noord Het onderzoek naar de moge-
lijkheden tot herontwikkeling van de zone boven het ondergrondse gasleidingtrace en onder het  
hoogspanningsleidingtrace. Opdrachtgever Ingenieursbureau Nieuwegein
. Veldbrugweg 26 Lieren Omvorming van een boerderijerf tot een “woonerf” met meerdere 
woningen. Opdrachtgever Familie Reuvekamp te Apeldoorn
. Rechthuysplein Nieuwkoop Uitwerking openbare ruimte en grafische ondersteuning bij het 
nieuwe stedenbouwkunidige ontwerp van het Rechthuysplein te Nieuwkoop. Opdrachtgever 
KAW te Groningen
. Inrichtingsplan openbare ruimte Eiland West te Blokhoeve Nieuwegein Ontwerp 
voor de inrichting van het centrale park met skate en speelvoorzieningen en de woonomgeving 
van het project Eiland West Blokhoeve te Nieuwegein. Opdrachtgever Ingenieursbureau 
Nieuwegein
. Inrichtingsplan openbare ruimte bedrijventerrein Eeserwold Ontwerp voor de inrich-
ting van de openbare ruimte van het bedrijventerrein Eeserwold.Een bedrijventerrein van 7 ha 
nabij Steenwijk. Opdrachtgever Roelofsgroep Anton Hinse Stedenbouw
. Visie Hemelrijk - Voskuilen Een grootschalige recreatieve visie voor Hemelrijk - Voskuilen, 
gelegen in de gemeente Boekel en Uden, met inpassing van landbouw en natuurontwikkeling. 
Opdrachtgever Arcadis
. Middenweg Oost-Watergraafsmeer Een onderzoek naar het opwaarderen van het “zake-
lijke” profiel van de Middenweg Opdrachtgever Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
.De “Schil” Het ontwerpen van het terrein rondom het stadsdeelkantoor Westerpark en de 
overgang naar het Westerpark zelf. Opdrachtgever Stadsdeel Westerpark Amsterdam



.De Baten Nieuwegein Het ontwerpen van de openbare ruimte rondom het woningcomplex 
“de Baten”, ontwerp Alberts & Van Huut Architecten. Opdrachtgever Ingenieursbureau 
Nieuwegein
. Buitenruimte Vierkerkenhuis te Hilversum Het opstellen van een schetsontwerp voor 
de openbare en private terreinen rondom een voorzieningencluster met een drietal scholen, een 
woon/zorgcomplex, een kinderdagopvang en een buurthuis (ontwerp ism MUST stedebouw). 
Opdrachtgever MUST stedebouw
. Broederenkerkplein te Zutphen Het opstellen van een voorlopig en defintief ontwerp voor 
het Broederenkerkplein te Zutphen. Een plein gelegen aan de rand van het oude centrum met 
de Broederenkerk waarin de openbare biblitheek gevestigd is. Opdrachtgever Gemeente 
Zutphen
. Boulevard van Delft Het opstellen van een inrichtingsbeeld van de stedelijke ruggegraat van 
Delft. Dit beeld moet recht doen aan de verkeerskundige functie, gebruiksfunctie en uitstraling. 
Opdrachtgever Gemeente Delft



Projectenlijst  2008

.Utrecht Overvecht de Gagel. Het opstellen van een schetsontwerp van de ringweg en een 
aantal parkstraten (verbindingen tussen wijk en park) van de wijk De Gagel. Opdrachtgever 
Gemeente Utrecht
. De Achterweg te Nieuwkoop. Het ontwerpen van de openbare ruimte en park van het inb-
reidingsproject de Achterweg te Nieuwkoop. Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop
.Creative valey Papendorp. De terreininrichting rondom het kantoor “Creative Valey” te 
Papendorp. Opdrachtgever MONK architecten
.Amazonedreef 110 eo. Het opstellen van een schetsontwerp met stedenbouwkundige uitgang-
spunten voor een te herontwikkelen strook in de wijk Overvecht. Ontwerp ism Sjoerd Wolbertus  
gemeente Utrecht afdeling Stedenbouw. Opdrachtgever Gemeente Utrecht
.Bomen structuurplan Overvecht. Het opstellen van het Bomenstructuurplan voor de wijk 
Overvecht. Opdrachtgever Gemeente Utrecht
. Beplantingsplan Beekland. Het ontwerpen van een beplantingsplan voor het park Beekland 
te Putten. Opdrachtgever Frode Bolhuis
. De Schakel Overvecht. Het ontwerpen van het schoolplein voor de lagere school: De 
Schakel. Opdrachtgever BCOU Utrecht
. De two star lodge. Het ontwerpen van het terrein rondom het nieuwe hotel The Two Star 
Lodge. Opdrachtgever Gemeente Utrecht
. Het Nationaal Glasmuseum. Het ontwerpen van de tuin van het Nationaal Glasmuseum te 
Leerdam. Opdrachtgever CWL Koopwoningen bv Leerdam
. 3e fase dorpskern Nieuwkoop. Het ontwerpen van het dorpsplein, het Reghthuysplein, te 
Nieuwkoop. Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop
. Terrein de Vijverhof te Nieuwkoop. Het ontwerpen van de tuin rondom het ouderenwonin-
gen “de Vijverhof”. Opdrachtgever Latei projectontwikkeling
.Groenplan Marnixstraat Amsterdam. Het opstellen van een groenplan voor de Marnixstraat 
te Amsterdam. Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum
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.Beplanting “De Schil Westerpark. Het opstellen van eenbeplantingsplan behorende bij het 
ontwerp voor “De Schil”,de strook voor het stadsdeelkantoor Westerpark. Opdrachtgever 
Amsterdam Stadsdeel Westerpark
. Laan van Spartaan Bos en Lommer. Het opstellen van het definitief ontwerp voor de 
openbare ruimte van de stedelijke inbrieing “Laan van Spartaan. Opdrachtgever Amsterdam 
Stadsdeel Bos en Lommer
.Creative valey Papendorp. Het opstellen van het definitief ontwerp voor het terrein rondom 
het kantoor “Creative Valey” te Papendorp. Opdrachtgever NOVA ontwikkeling
.Omgeving Gemeentehuis Olst/Wijhe. Het opstellen van een schetsontwerp met steden-
bouwkundige uitgangspunten voor een te ontwikkelen locatie voor het toekomstige gemeentehuis 
Olst/Wijhe. Ontwerp ism BVR. Opdrachtgever BVR/Gemeente Olst Wijhe
.Rotondes Vathorst Het opstellen van ontwerpen voor de 14 rotondes aan de Rondweg van de 
nieuwbouwwijk Vathorst Amersfoort. 
Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
. Community Playground Rembrandtpark Amsterdam. Het ontwerpen van de 
Community Playground in het Noordelijk deel van het Rembrandtpark. Ontwerp ism Ton 
Hinse Stedenbouwkundig onderzoek & ontwerp Opdrachtgever Amsterdam Stadsdeel 
Slotervaart
.Openbare ruimte herstructurering bedrijventerrein De Enk, schetsontwerp 
IJsselzone te Wijhe. Het opstellen randvoorwaarden voor de herstructurering van De Enk en 
een schetsontwerp voor de recreatieve ontwikkeling van de IJsselzone te  Olst/Wijhe. Ontwerp 
ism BVR. Opdrachtgever BVR/Gemeente Olst Wijhe
. Meet & Move Laan van Spartaan. Het opstellen van een schetsontwerp voor de ontmoe-
tingsplek van de 21e eeuw voor de Laan van Spartaan.  Brainstromsessies ideeënfase met 
Annemieke Diekman (landschapsarchitect), Elger Blitz (ontwerpburo Carve) en Maarten de Reus. 
(beeldend kunstenaar). Opdrachtgever Ymere
.Schetsontwerp Raalterweg-Oost te Wijhe. Het opstellen van een schetsontwerp voor de 
Raalterweg-oost te Olst/Wijhe. Ontwerp ism BVR. Opdrachtgever BVR/Gemeente Olst 
Wijhe
.De Groene Long te Bussum Het opstellen van een toekomstscenario voor de Groene Long 
van Bussum met stappenplan voor de benodigde ontwikkeling. Opdrachtgever Gemeente 
Bussum
.Zuidelijk veld Fase 2 Kolenkitbuurt. Het ontwerpen van de binnentuin van het blok Zuidelijk 
veld Fase 2 Kolenkitbuurt Amsterdam. Architect Quist Wintermans architecten bv en Bureau Sla. 
Opdrachtgever Delta Forte bv
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. Ontwerp Rembrandtpark Amsterdam. Het ontwerpen van het Noordelijk deel en aansluitin-
gen aan het zuidelijk deel van het Rembrandtpark. Ontwerp ism Ton Hinse Stedenbouwkundig onder-
zoek & ontwerp Opdrachtgever Amsterdam Stadsdeel Slotervaart
.Bergpas Vathorst Het ontwerpen van de entreeweg van de nieuwbouwwijk Vathorst Amersfoort. 
Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
.Omgeving Gemeentehuis en Raalterweg westzijde Olst/Wijhe. Het opstellen van een 
voorlopig en definitief ontwerp voor het terrein rondom het Gemeentehuis en de Raalterweg-west. 
Ontwerp ism BVR. Opdrachtgever BVR/Gemeente Olst Wijhe
.Green Village Nieuwegein. Het opstellen van een ontwerp voor het terrein na de uitbreiding van 
het restaurant Green Village te Nieuwegein. Opdrachtgever Green Village NBC
.Openbare ruimte deelgebied 1 De Schans Steenwijk. Het opstellen van een ontwerp voor 
de openbare ruimte voor deelgebied 1 van het stedenbouwkundigplan De Schans inclusief een cata-
logus van het materiaalgebruik voor de gehele wijk. Ontwerp ism BVR en ONIX. Opdrachtgever 
Gemeente Steenwijkerland
.Sport en spellocatie Bussum. Het opstellen van een ontwerp voor een sport en speelplek. 
Opdrachtgever Gemeente Bussum
.Omgeving Hotel Getronics. Het opstellen van een ontwerp voor het entreegebied, de expedi-
tielocatie en de aansluiting aan het aanliggende park. Opdrachtgever Amsterdam Stadsdeel 
Nieuw-West
.Duurzame studentenhuisvesting Amsterdam Noord.  Het opstellen van stedenbouwkun-
dige schetsvoostellen voor een aantal locaties in Amsterdam Noord. Ontwerp ism ILGEO Building 
Systems. Opdrachtgever CRUX Ecosystems
.Openbare ruimte Blokhoeve Oost.  Het opstellen van het voorlopig ontwerp en definitief 
ontwerp openbare ruimte Blokhoeve Oost. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein
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. Ontwerp openbare ruimte Elst Centraal. Het ontwerpen van de openbare ruimte rondom 
het nieuwe Huis de Gemeente, de nieuwe spooronderdoorgangen en het aangepaste Station Elst. 
Ontwerp ism Annemieke Diekman Ladschapsarchitecten.  Opdrachtgever Gemeente 
Overbetuwe
.Woonzorgcomplex Kooistrastraat Nieuwveen Het ontwerpen van het terrein rondom het 
woonzorgcomplex te Nieuwveen. Opdrachtgever Woning Stichting Nieuwkoop, de Latei 
projectontwikkeling
.Revitalisering Linguenda te Nieuw Vennep. Het opstellen van een reventaliseringsplan voor 
de Oostmoor, Langemoor en Addingmoor te Nieuw Vennep. Opdrachtgever Gemeente 
Haarlemmermeer
.De tuinen van het Kultuurhuys te Nieuwkoop. Het opstellen van een ontwerp voor de twee 
tuinen van het Kultuurhuys (het gemeenschaps huis met woonzorgwoningen en de  
bibliotheek) te Nieuwkoop. Opdrachtgever Woning Stichting Nieuwkoop, de Latei 
projectontwikkeling
.Speelplek Centrum te Nieuw Vennep. Het opstellen van een ontwerp voor een multi-
functionele speelplek in het vernieuwde centrum van Nieuw Vennep. Opdrachtgever 
Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer
Entree de Bron Vathorst. Het ontwerpen van de entree van de buurt De Bron in de nieuwbouw-
wijk Vathorst Amersfoort. Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek
Bushalte Houten. Het uitwerken ism Must Stedebouw en MG2 van het voorlopig ontwerp 
openbare ruimte (opgesteld door door Must Stedenbouw) tot een technisch definitief ontwerp. 
Opdrachtgever Must Stedebouw
.Structuurvisie Loftahammar Zweden. Het opstellen van een structuurvisie en uitwerking van 
de toeristische kaart voor Loftahammar (Gemeente Västervik) te Zweden. Opdrachtgever Sweeds
.Schetsontwerp recreatief fietspad langs A9 en Golfbaan Amsterdam International 
Golfclub. Het opstellen van een recreatief fietspad als onderdeel van de droge groene verbin-
dingsszone tussen de A9 en een 18 holes golfbaan. Opdrachtgever Ingenieursbureau 
Gemeente Haarlemmermeer
.Schetsontwerp De groen Snaar Laan van Kernhem. Samen met het kunstenaarsduo Broos 
(Zeger Reijers en Pietertje van Splunter) gaan we een schetsontwerp maken voor de 3 km lange Laan 
van Kernhem. Opdrachtgever Gemeente Ede
.Vogelvlucht en 3D beelden Ecologische verbindingszone Bovendiep te Amsterdam. Het 
opstellen van een vogelvlucht en een tweetal 3D beelden voor de EVZ Bovendiep gelegen tussen 
Camping Zeeburg en IJburg te Amsterdam. Opdrachtgever DRO Amsterdam
.Beelkwaliteitsplan Centrumontwikkeling Barendrecht. Als landschapsarchitect onderdeel 
van het team voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de centrumontwikkeling te 
Barendrecht. Opdrachtgever Gemeente Barendrecht, MUS URBAN STRATEGY



.Entreeweg Zuidoevers Tynaarlo. Het ontwerpen van de entreeweg naar de nieuwbouwwijk 
Zuidoevers te Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo
.Visie aanpassingen begraafplaats Meerterpen te Zwaanshoek Het opstellen van een 
visie en een aanpassingenplan voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten van begraafplaats 
Meerterpen. Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer.
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. Ontwerponderzoek voor transformatie van de wijk Nylan te Leeuwarden. Doel van de 
pilot is naast vervanging van de woningen ook andere scenario’s te onderzoeken, met name gericht 
op behoud, hergebruik en transformatie van deze flats en de parkachtige ruimte als onderdeel van de 
stempelcompositie. Ontwerp ism .Fabric en O+A strategies & architecture.  Opdrachtgever 
Atelier Rijksbouwmeester
.Ontwerp M&M locatie Laan van Spartaan. Het ontwerpen van een pleinachtige ruimte 
aan de rand van de wijk Laan van Spartaan te Amsterdam. Opdrachtgever Stadsdeel West 
Amsterdam
.Herinrichting Cabralstraat en Vespuccistraat te Amsterdam. Het opstellen van een 
herinrichtingsplan voor deze twee straten. Uitgangspunt voor de inrichting is shared space. 
Opdrachtgever Stadsdeel West Amsterdam
.Herinrichting Ed Pelsterpark te IJburg. Het opstellen van een herinrichtingsplan voor het Ed 
Pelsterpark te IJburg. Van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp. Opdrachtgever Woning 
Stadsdeel Oost Amsterdam
.3Dbeelden/collages Parkappartementen Nieuwkoop. Het opstellen van een aantal 3Dbeelden 
als inspiratie en voor de toekomstige bewoners. Opdrachtgever De Latei 
projectontwikkeling.
.3Dbeelden/collages Haarbosch Maarsbergen Het opstellen van een drietal 3Dbeelden van de 
rand van project. Opdrachtgever De Latei projectontwikkeling.
.Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp Park 21 Haarlemmermeer. Het opstellen van 
het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp Park 21 in de Haarlemmermeer. Basis vormt het 
Masterplan Park 21 van VISTA. Ontwerp in samenwerking met Bonnie Chopard Ingenieursbureau 
Haarlemmermeer. Opdrachtgever Ingenieursbureau Haarlemmermeer.
.Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp Bornholm Hoofdorp. Het opstellen van het voor-
lopig ontwerp en het definitief ontwerp van de revitalisering van de openbare ruimte van de wijk 
Bornholm te Hoofddorp. Opdrachtgever Ingenieursbureau Haarlemmermeer.
.Inrichting All-innPavilions Fred Roeskenstraat Amsterdam Het opstellen van een 
inrichtingsplan voor een kantoortuin. Opdrachtgever All-inn Real Estate BV
.Meedenken, schetsen en tekenen aan het Deltaprogramma rivieren Regioproces Noord 
Brabant   Het meedenken en schetsen aan de verhoging van de dijken van de Maas tussen Boxmeer 
en Willemstad. Opdrachtgever Strootman Landschapsarchitecten
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. Binnentuin kavel 2.3 en 2.7 te Vathorst. Ontwerp voor groene binnentuin met een speelplek. 
Opdrachtgever de Ridder civiel en cultuurtechniek.
. Land van Boer Bos. Ontwerp voor de buitenruimte rondom een woon/zorg gebouw op het 
Terrein Ursela van Ipse de Bruggen. Architectuur Möh + Bouman architecten. Opdrachtgever 
Ipse de Bruggen.
.Schetsontwerp Binnentuin Rucphen. Het ontwerpen van een recreatief landschappelijkkader 
voor het gebied tussen Rucphen, St Willebrord en Sprundel. Opdrachtgever Kontour vastgoed
.Perceel van Schie. Het opstellen van een erfinrichtingsplan voor een woonkavel met tuin grenzend 
aan de natuurontwikkelingslocatie De Groenzoom. Opdrachtgever De Groenzoom.
.Herprofilering Oostergouw. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de herinrichting van de 
Oostergouw, een wijkontsluitingsstraat te Hoorn Opdrachtgever Gemeente Hoorn.
.Perceel Klapeksterweg. Het opstellen van een inrichtingsplan voor een natuurontwikkeling-
splan voor een oud kassenterrein grenzend aan de natuurontwikkelingslocatie De Groenzoom. 
Opdrachtgever De Groenzoom.
.Standopgang Callantsoog. Het ontwerpen van de strandopgang van Callantsoog. Gelegen aan het 
dorpsplein. Opdrachtgever Gemeente Schagen.
. Uitkijjkpunt Kiefteglop. Het ontwerpen van een uitkijkpunt over strand, duinen, Zwanenwater 
en achter gelegen weide en bollenvelden. Opdrachtgever Gemeente Schagen.
. Kantoortuin Ipse de Bruggen Zoetermeer. Schetsontwerp voor de buitenruimte rondom het 
kantoor van Ipse de Bruggen. Opdrachtgever Ipse de Bruggen. 
.Dammerweg eo. Nederhorst den Berg. Het opstellen van een tweetal mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen en de visualisatie hiervan voor de Dammerweg eo. te Nederhorst den 
Berg. Opdrachtgever Provincie Noord-Holland.
.Uitbreiding parkeerterrein strandopgang Kiefteglop te Callantsoog. Het ontwerpen en 
landschappelijk inpassen van de uitbreiding van het parkeerterrein. Opdrachtgever Gemeente 
Schagen.
.Kantoortuin Naritaweg. Het ontwerpen het voorterrein van een kantoor aan de Naritaweg te 
Amsterdam. Opdrachtgever Solaise Advisors.
.Beeldkwaliteit studie strandopgangen. Het opstellen van een visie voor de verbetering 
van de strandopgangen van de gemeente Schagen, zoeken naar eenduidigheid. Opdrachtgever 
Gemeente Schagen.
.Ontwerpen van een parkeerterrein als onderdeel van een ecologische verbindingszone 
te Callantsoog. Het ontwerpen en landschappelijk inpassen van het toekomstige parkeerterrein 
voor het Zwanenwater en voor de badgasten. Opdrachtgever Gemeente Schagen.
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. Kleiburg, stadsdeel Zuid-Oost Gemeente Amsterdam. Het ontwerpen van het parkachtige 
terrein rondom de flat Kleiburg te Amsterdam.. Ontwerp in samenwerking met Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten Opdrachtgever Stadsdeel Zuid-Oost, Gemeente Amsterdam
. Kantoor Zichtenburg te Den Haag. Het ontwerpen van het terrein het kantorencomplex 
Zichtenburg te Den Haag. Opdrachtgever Solaise Advisors.
.Kantoortuin Naritaweg. Het ontwerpen het achterterrein van een kantoor aan de Naritaweg te 
Amsterdam. Opdrachtgever Solaise Advisors.
.Landgoed Hunzebergen. Het ontwerpen het landgoed Hunzebergen te Exloo. Dit landgoed 
bestaat uit een hotel en een 30 hectare groot terrein met vakantiewoningen. Opdrachtgever 
Kontour Vastgoed
.Herprofilering Zwaagmergouw. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de herinrichting van 
een vijftal kruisingen van de Zwaagmergouw, een wijkontsluitingsstraat te Hoorn. Opdrachtgever 
Gemeente Hoorn.
.Ontwerp afronding wijkweg met sport en spelstrook Laan van Spartaan. Het ontwerpen 
van de hoofdweg met aanliggende openbare ruimte als centrum van de wijk Laan van Spartaan te 
Amsterdam. Opdrachtgever Stadsdeel West Amsterdam
.Schetsontwerp recreatiewoningen Grou-Noord. Het ontwerpen van een aantal eilanden met 
receatie woningen en een jachthaven in Grou. Opdrachtgever Kontour Vastgoed
.Herinrichting Dorpsplein Duivendrecht. Het ontwerpen van het Dorpsplein te Duivendrecht, 
gemeente Ouder Amstel. Opdrachtgever Gemeente Ouder Amstel
.Uitbreiding Camping Zeeburg. Het ontwerpen van een eiland ten behoeve van de uitbreiding 
van Camping Zeeburg te Amsterdam Opdrachtgever Camping Zeeburg
.Beplantingsplan daktuin Blok 0 Houthaven Amsterdam. Het opstellen van een beplanting-
splan voor de daktuin van het bouwblok in de Hothavens te Amsterdam. Opdrachtgever ML_A
.Ontwerp ‘Tuin voor de Wijk’ Ru Pare Amsterdam Nieuw West. Het opstellen van een 
ontwerp voor de ‘Tuin van de Wijk’ rondom de Community Centre Ru Pare te Amsterdam. 
Opdrachtgever O+A strategies & architecture
.Herinrichting Dalmatie Groenstichting Rozendaal te Leusden. Het herinrichten van de 
beplanting van het “woonerf” Dalmatie als voorbeeld uitwerking voor de andere woonerven van de 
Groenstchting Rozendaal te Leusden. Opdrachtgever De Ridder bv
.Ontwerp groenstrook naast Paradiso te Amsterdam. Het ontwerpen van een groenstrook 
met verblijfsfunctie naast de “poptempel” Paradiso te Amsterdam. Opdrachtgever Stadsdeel 
Centrum Amsterdam
.Ontwerp infobord uitkijkpunt Kiefteglop Callantsoog. Het ontwerpen van het informatiebord 
op het uitkijkpunt Kiefteglop. Ontwerp ism Toprapport (Merijn Groenhart) en Mariska van den Berg 
Onderzoek en Tekst. Opdrachtgever gemeente Schagen
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. Oostenburg Stadsdeel centrum Oost Gemeente Amsterdam. Het ontwerpen van de 
openbare ruimte van de tot woon en werkgebied omgevormde voormalige haven Oostenburg te 
Amsterdam. Ontwerp in samenwerking met Urhan Urban Design Opdrachtgever Urhan Urban 
Design en Stadgenoot. 
.Tuinen rondom een woonblok De Viergang. Het ontwerpen van de tuinen rondom een woon-
blok op het landgoed Ursula te Nieuwveen. Opdrachtgever Ipse de Bruggen.
.2 strandtrappen te Petten. Het ontwerpen van een tweetal trappen vanuit het dorp naar het 
strand te Petten. Opdrachtgever gemeente Schagen.
. Diemerhof 20. Een schetsontwerp voor de kantoortuin van de Diemerhof 20. Opdrachtgever 
Hermanos Diemen bv. 
. Streekhof Gemeente Stedenbroec. Het ontwerpen van de openbare ruimte rondom het 
Winkelcentrum Streefkerk en het gemeentehuis van Stedenbroec te Bovenkarspel. Ontwerp in 
samenwerking met Urhan Urban Design Opdrachtgever Urhan Urban Design. 
.Vakantiewoningen Hellevoetsluis. Het ontwerpen van een vakantiehuisjesterrein aan de 
Haringvliet te Hellevoetsluis Opdrachtgever TIC west.
. Beplantingsplan Bloemenbuurt. Het opstellen van een beplantingsplan voor de Bloemenbuurt 
te Ouder-Amstel i.s.m. Climmy Schneider. Opdrachtgever Gemeente Ouder-Amstel. 
. Laan van Spartaan West- en Middenkavel. Het ontwerpen van de openbare ruimte rondom de 
laatste twee nieuwe blokken van de Laan van Spartaan. Opdrachtgever Amsterdam Stadsdeel 
West.
. Crematorium Eeserwold. Het ontwerpen van het Crematorium Eeserwold aan de oostzijde van 
Steenwijk. Opdrachtgever Roelofs bv. 
. Herinrichting Havengebied Lisse. Het herinrichten van het Havengebied naast het centrum van 
Lisse, ontwerp ism Rodewijk Ingenieursbureau. Opdrachtgever Rodewijk Ingenieursbureau en 
Gemeente Lisse.
. Parkontwerp Hoofddorp Centraal. Het herinrichten van het Wandelbos en de Fruittuinen tot 
het Park van Hoofddorp Centraal. Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer.
. Vlonder Laan van Spartaan. Het ontwerpen van een vlonder als verblijfsplek. Opdrachtgever 
Amsterdam Stadsdeel West.
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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.
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. Crematorium Eeserwold. Het opstellen van een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp 
van het Crematorium Eeserwold. Ontwerp gebouw ONIX. Opdrachtgever BCN Groep.
.Daktuin Don Bosco complex. Het opstellen van een schetsontwerp voor een 
gemeenschappelijke daktuin op het Don Boscocomplex te Osdorp Amsterdam. Opdrachtgever 
Studioninedots
.Beplantingsplan Blokhoeve Oost. Het opstellen van een beplantingsplan voor de open-
bare ruimte van Bolkhoeve Oost te Nieuwegein. Ontwerp ism Karin Blom van Assendelft. 
Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein. 
.Inpassing parkwoningen in Park Blokhoeve. Het opstellen van een inrichtingsschets voor de 
landschappelijke inpassing van een aantal vrijstaande woningen in de rand van het door ons in 2007 
ontworpen park. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein. 
. Crematorium Kranenburg. Het onpstellen van een schetsontwerp voor het Crematorium 
Kranenburg te Zwolle. Opdrachtgever RESPECTRUM.
.Daktuin Don Bosco complex. Het opstellen van een voorlopig ontwerp en een definitief 
ontwerp voor een gemeenschappelijke daktuin op het Don Boscocomplex te Osdorp Amsterdam. 
Opdrachtgever IC Netherlands
. Uitwerking onderdelen Park Hoofddorp Centraal. Het opstellen van het ontwerp voor de 
belevingstuin, sport en jongerenplek, entree van het tenniscomplex en andere onderdelen van het in 
2015 opgestelde schetsontwerp. Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer.
. Willibrordusplein. Het opstellen van een voorlpoig ontwerp en een defintief ontwerp voor het 
Willibrordusplein boven op de geplande ondergrondse parkeergarage. Ontwerp in samenwerking 
met Natascha van den Ban en Diekman Landschaparchitecten. Opdrachtgever Ingenieursbureau 
gemeente Amsterdam.
. Openbare ruimte Hyde Park. Het opstellen van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp 
voor de openbare ruimte van de nieuwe hoog-stedelijke wijk in Hoofddorp. Stedenbouwkundigplan 
opgesteld door MVRDV. Opdrachtgever Hyde Park BV.
. Openbare ruimte Blok Oostenburg. Het opstellen van een schetsontwerp, een voorlopig 
ontwerp en het defintief ontwerp voor de openbare ruimte rondom de blokken op Oostenburg, 
inclusief de binnen(dak)tuinen. Ontwerp in samenwerking met URHAHN urban design bv. De blok-
ken worden ontworpen door Ronald Janssen Architecten, Bastiaan Jongerius Architecten en Paul de 
Ruiter architects. Opdrachtgever RPDJRJ.
. Inrichting Zesstedenweg Boven Karspel. Het opstellen van een schetsontwerp en een voor-
lopig ontwerp voor de Zesstedenweg. Stedenbouwkundig ontwerp URHAHN urban design bv..
Opdrachtgever Gemeente Stede Broec.


