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Opleidingen
Universität Hannover, Fachrichtung Landschafsarchitektur (Duitsland)
Wageningen UR, international course en ontwerp-practicum
Opleiding tot hovenier, gemeente Reinbek (Duitsland)

Werkervaring

2018 - heden : Buro Waalbrug - Adviseurs voor de leefomgeving
   Landschapsarchitecte

2017 – 2018 : Wing – Partner in ruimte en ontwikkeling
   Landschapsarchitecte

2007 – 2015 : Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
   Landschapsarchitecte als projectleider en in teamverband

2001 - 2007 : H+N+S Landschapsarchitecten
   Landschapsarchitecte in teamverband

1997 - 1998 : Universität Hannover (Duitsland)
   student-assistent bij vakgroep Landschapsarchitectuur

1996  : Subterranean River Nationalpark (Filipijnen)
   stage/vrijwilligerswerk



Selectie	projecten
Selectie	projecten	Buro	Waalbrug:

Landschap en Stedenbouw
• Ruimtelijke	visie	steenfabriek	Milsbeek,	gemeente	Gennep		 	 	 	 	

Ontwikkelingschets voor een voormalig steenfabrieksterrein en aangrenzende uiterwaarden, 
in opdracht van Wienerberger en Dekker Groep

• Herinrichting	Gouverneurspolder	en	Willemspolder,	gemeente	Neder-Betuwe 
Detailuitwerkingen voor de herinrichting (natuur en recreatie) van twee uiterwaarden langs 
de Waal, in opdracht van Dekker Groep 

• Quick-scan	IKC-locatie,	Rhenen	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ruimtelijke visie voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC), in opdracht van 
gemeente Rhenen 

• Landgoed	De	Acht	Morgen,	Appeltern 
Beeldkwaliteitplan en Landschappelijke Inpassing voor de ontwikkeling van een grootschalig 
recreatiepark in Appeltern, in opdracht van de gemeente West Maas en Waal.

• Klasseerinstallatie	(KSI)	Beunings	Plas,	Beuningen 
Landschappelijk Inpassing van de KSI, in opdracht van gemeente Beuningen

Energietransitie	en	klimaatadaptie
• Visie	zonnepark,	Lingewaard	 	 	 	 	 	 	 	

Landschappelijke visie voor een zonnepark van 20 ha, in opdracht van gemeente Lingewaard
• Zonnepark	Hernen,	gemeente	Wijchen 

Landschappelijke Inpassing van een zonnepark van 11 ha, in opdracht van Zonel-energy 

Openbare ruimte
• Kerklocatie	Gendt,	gemeente	Lingewaard 

Inrichtingsplan openbare ruimte voor woningbouwproject rond kerklocatie en voormalig 
begraafplaats, in opdracht van Hendriks Projectontwikkeling 

• De	Zandakkers	in	Herveld,	gemeente	Overbetuwe 
Inrichtingsplan openbare ruimte voor de nieuwbouw van een seniorenappartemen-
tencomplex, in opdracht van Stichting Samen Zorgen

• Openbare	Ruimte	Siebengewald,	gemeente	Bergen	 	 	 	 	 	
Inrichtingsplan voor kleinschalige nieuwbouwlocatie en aangrenzend plein, in opdracht van 
gemeente Bergen

• Openbare	Ruimte	Grassen	Noord,	Houten		  
Groenplan en Inrichtingsplan voor een nieuwbouwlocatie, in opdracht van Jansen 
Bouwontwikkeling

• Herstructurering	Kolpingbuurt,	Nijmegen 
Inrichtingsplan voor een 6-tal pleinen, in opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en 
Talis



Selectie	projecten	Feddes/Olthof 

Openbare ruimte
• Ridderhofstad	Den	Engh,	Utrecht
In opdracht van woningbouwcoöperatie Portaal; Inrichtingsplan voor een voormalige
Ridderhofstad met horeca en woon-werk-complex.

• Steenbrugge,	Deventer
In opdracht van gemeente Deventer; ontwerp buitenruimte voor een nieuwe woonwijk aan de
noordrand van Deventer. De woonwijk is in samenhang met het Zandweteringpark ontworpen.

• Medisch	Centrum	Alkmaar
In opdracht van gemeente Alkmaar; locatie- en modellenstudie voor de nieuwbouw van het
medisch centrum in Alkmaar.

• De	groene	kracht	-	De	transformatie	van	de	Westelijke	Tuinsteden	Amsterdam
Gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de van Eesteren-Fluck & van
Lohuizen-stichting, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling
Architectuurgeschiedenis en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West; Onderzoek naar de
groenstructuur van de Westelijke Tuinsteden. Publicatie uitgegeven bij SUN Trancity.

Parken	en	natuurontwikkeling
• Zandweteringpark,	Deventer
In opdracht van gemeente Deventer; Inrichtingsplan voor een nieuw park gecombineerd met
waterberging en ecologische zone aan de stadsrand van Deventer met intensieve participatie
van omwonenden.

• Ecologische	zone	Nesserlaan,	Amstelveen
In opdracht van provincie Noord-Holland; Inrichtingsplan voor een ecologische zone met
recreatief medegebruik.

• AnnieMG	Schmidtpark,	gemeente	Lansingerland
Inrichtingsplan voor een langgerekt park tussen historische landscheiding en nieuwe
hoogsnelheidslijn.

Energietransitie	en	klimaatadaptie
• Regioplan	Windenergie,	provincie	Flevoland
In opdracht van provincie Flevoland; Milieueffectrapportage over windenergie in Flevoland in
samenwerking met Antea groep en Adviesbureau Waardenburg.

• Procesevaluatie	Ruimtelijke	kwaliteit	–	Ruimte	voor	de	rivier
In opdracht van Rijkswaterstaat; Evaluatie over de dubbele doelstelling hoogwaterveiligheid
en ruimtelijke kwaliteit aan de hand van vijf projecten.

• Kustversterking	Duinen	Kop	van	Noord-Holland
In opdracht van provincie Noord-Holland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
Plan voor een zandige kustversterking verbetert de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van
de duinen.



Infrastructuur
• Ruimtelijke	kwaliteit	N309
In opdracht van provincie Gelderland; variantenstudie en landschappelijke uitwerking van de
alternatieven; per alternatief zijn inrichtingsmiddelen voor de landschappelijke inpassing
benoemd.

• Ruimtelijke	kwaliteit	N786	Apeldoorn-Dieren
In opdracht van provincie Gelderland; Variantenstudie en landschappelijke inpassing op
hoofdlijn.

• Samenhangend	beeld	A13/A16
In opdracht van Rijkswaterstaat en regionale partijen; Tussen de A13 en de A16 komt een
nieuwe snelwegverbinding als bypass aan de Ruit van Rotterdam. Het Samenhangend Beeld
zet de hoofdlijnen uit voor de vormgeving van de weg en voor de inpassing in de omgeving.

Regionale plannen
• Landschapsvisie	Noordoostpolder,	gemeente	Noordoostpolder
In opdracht van gemeente Noordoostpolder, begeleid door het Rijksinstituut voor het
Cultureel Erfgoed; De Landschapsvisie onderzoekt de transformatiemogelijkheden van de
historische structuren van de Noordoostpolder. De visie bestaat uit een landschappelijk
kader en richtlijnen/spelregels voor particuliere initiatieven.

• Gebiedsprofielen	provincie	Zuid-Holland
In opdracht van provincie Zuid-Holland; Handreikingen voor de ruimtelijke kwaliteit per regio:
Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke, Duin- en Bollenstreek.

• Natuurboulevard IJmeer
In opdracht van Staatsbosbeheer; verkenning van recreatieve routes en functies langs de 
IJmeerkust tussen Muiderberg en Diemen.

Selectie	projecten	H+N+S 

Openbare ruimte
• Rijnkennemerlaan,	Utrecht
In opdracht van gemeente Utrecht; De Rijnkennemerlaan is het gevolg van twee
waterleidingbuizen, die in de grond zijn gelegd. De zone van 35 meter breed werd opgevat
als een oneindige lege laan met een hol profiel: een vizier op de horizon.

• Regge	brug,	Nijverdal
In opdracht van de gemeente Nijverdal; Ecologische inpassing van een nieuwe brug over de
Regge aan de rand van Nijverdal.

• Welstandsnota	Rotterdam
In opdracht van gemeente Rotterdam; Ruimtelijke karakteristiek van Rotterdam als toelichting
bij de Koepelnota Welstand.



Parken	en	natuurontwikkeling
• Ecopark	Eschmarke,	Enschede
In opdracht van gemeente Enschede; Inrichtingsplan voor een ecologische
verbindingszone/wijkpark in Vinexwijk de Eschmarke.

• Amaliapark,	Utrecht
In opdracht van gemeente Utrecht; Inrichtingsplan voor een terrein van circa 9 ha groot dat
niet bebouwd en slechts beperkt beplant kan worden door de archeologische waarden in de
ondergrond.

Regionale plannen	en	klimaatadaptie
• Landelijk	wonen	Stedendriehoek	-	Apeldoorn,	Deventer,	Zutphen
In opdracht van samenwerkingsverband Stedendriehoek; Onderzoek naar het ruimtelijke
potentiaal voor woonprogramma in het middengebied tussen de steden, op basis van
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit.

• Rivierverruiming Drutensche Waarden
In opdracht van Rijkswaterstaat; Inrichtingsvisie voor de uiterwaarden bij Druten.

• De	kunst	van	het	tuinieren...	planologisch	experimenteergebied	‘Groene	Hart’
In opdracht van stichting Deltametropool; Bijdrage aan het ontwerpatelier Deltametropool over 
de toekomst van het veenweidegebied in het Groene Hart.  

Selectie	projecten	Wing 

Openbare ruimte
• ‘Praatplaat’	Omgevingsvisie,	Zeist
In opdracht van de gemeente Zeist; Verbeelding van de resultaten en discussies uit een aantal 
werksessies in het kader van de Omgevingswet.

Energietransitie	en	klimaatadaptie
• Beleidsverkenning	zonneparken,	provincie	Flevoland
In opdracht van provincie Flevoland; ruimtelijke en economische verkenning van
grootschalige zonneparken in het landelijke gebied; in samenwerking met E&E advies:
Economie en energietransitie, Groningen.

• Ruimtelijke	kader	voor	de	Adaptieve	Uitvoeringsstrategie	Maas
In opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu; Binnen de Lange Termijn 
Ambitie Rivieren (LTAR) worden in een aantal ateliersessies met de betrokkenen provincies, 
waterschappen en gemeentes het afwegingskader voor rivierverruimende maatregelen voor de 
Maas samengesteld.


