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Gijs Wolfs (1962) is als architect afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in 1989. Vanaf
2005 staat hij ook geregistreerd als stedenbouwkundige. Sinds 2006 is hij founding partner van
wUrck architectuur stedenbouw landschap in Rotterdam.
Vanuit een generalistische ontwerphouding is hij actief geweest binnen de verschillende
ontwerpdisciplines en op alle schaalniveaus. Als architect was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de realisatie van de ‘zonnebomen’ langs de Weg van de Toekomst; als stedenbouwkundige
voor de uitwerking van het concept Deltametropool voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. Tussen
deze uiterste ontwerpschalen in is hij als stedenbouwkundige auteur van verschillende
uitbreidingslocaties, zoals de wijk Koolhoven in Tilburg, Bangert en Oosterpolder in Hoorn en
Piekenhoef in Oss. Meer actueel zijn het buitendijkse, centrum-stedelijk Buitenstad in Zaltbommel
en de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Ook tekende hij als projectarchitect voor het Masterplan
Scheldekwartier in Vlissingen. Dit plan is destijds als Nederlandse inzending genomineerd voor de
European Planning Award. Ook won hij eerder de EO Weijersprijsvraag met het concept
Laddermetropool en de Prijs Stedelijke Vernieuwing van de Provincie Zuid-Holland met het voorstel
Terug naar de Kust.
Zijn affiniteit met het stedenbouwkundig ontwerpen in relatie tot landschappelijke kwaliteit en het
buitenruimteontwerp heeft hij ontwikkeld in het pre-olympische Barcelona; bij de gemeentelijke
ontwerpdienst voor openbare ruimten. Twee jaar lang mocht hij daar werken aan het Masterplan
voor Parc dels Turons; een project gebied van 130 hectare dat ruim 25 jaar na dato nog steeds
stapsgewijs in uitvoering is.
Zijn kracht in het stedelijk ontwerp ligt voornamelijk in de integrale benadering van de opgave en
zijn vermogen om álle ontwerpende en technische disciplines in één team te laten functioneren.
Met name de duurzame koppeling tussen de thema’s stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling,
watermanagement, economie, energie, infrastructuur en mobiliteit wordt in zijn plannen
gewaardeerd. Hij heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de maatschappelijke
relevantie van de opgave. Gijs voelt zich als ‘ontwerpend regisseur’ daarom bij uitstek thuis in
complexe, multidisciplinaire opgaven. Zowel in de voorbereiding aan de zijde van de overheid, als in
de uitvoering samen met de markt. Omdat hij zijn eigen beperkingen kent werkt hij in vrijwel alle
projecten samen met inspirerende technici uit de volledige breedte van het ruimtelijk spectrum.
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TU Delft, afdeling Bouwkunde Specialisatie Architectuur
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wUrck architectuur stedenbouw landschap
Founding Partner

1993 - 1998

VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten Rotterdam

2000 - 2005

Senior Stedenbouwkundige

1999

Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazilië
Researcher en docent (werkbeurs van fonds Beeldende kunst, Vormgeving en Bouwkunst)

1990 - 1992

Gemeentelijke ontwerpdienst voor openbare ruimten, Barcelona, Catalunya
(Startstipendium van Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, deels freelance)

1989 - 1993

Freelancer
ADP, Amsterdam│Mateo, Barcelona│Schildt, Hamburg│Donato, Barcelona│Collova,
Palermo
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2019 | Projectenlijst en gerealiseerde werken
Rottepolderplein - Haarlemmermeer

Mirt-verkenning voor aanpak Rotteploderplein, landschapsbiografie, i.s.m. Goudappel Coffeng,
Tauw, APPM en Rebel; i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019)

Vogelhorst - Almere

Verkavelingsstudie voor exclusief woonmilieu in Vogelhorst 2 in Almerehout (17 Ha), i.o.v. BPD
en Blauwhoed (2019)

Kempenbaan Oost - Veldhoven

Architectonisch ontwerp (VO en DO) voor een mobiliteitshub (kunstwerk, HOV-halte,
(deel)fietsparkeren aan de Kempenbaan in Veldhoven. VO en DO voor een brug (auto, fiets,
voetganger) over de Gender. i.o.v. gemeente Veldhoven; i.s.m. Tauw (2019)

Weezenlanden Noord - Zwolle

Ontwikkelcompetitie voor een centrumstedelijke woonlocatie met 550 woningen en 2.500 m2
voorzieningen. i.o.v. Amvest en Koopmans; i.s.m. Döll architecten en 19hetAtelier (2019)

N35 - Overijssel

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Best Value Procurement voor de verbreding van de N35 ten
oosten van Nijverdal. Ontwerp landschappelijke inpassing en kunstwerken. i.o.v. Ballast Nedam
en Strukton (2019)

Gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Best Value Procurement voor nieuwe parallelstructuur aan de
A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Implementatie grootschalige wateropgave,
natuurontwikkeling en faunapassages. Coördinerend architect kunstwerken. i.o.v. Besix en
Mourik (2019)

Avia tanstation - Eindhoven

Architectonisch ontwerp en inpassingsontwerp van een toekomstbestendig ‘tankstation’.
Ontwikkeling beeldstijl Avia i.o.v. Achilles Brandstoffen Maatschappij (2019)

2018
Fietsverbinding Euregioweg - Enschede

Ontwerp van een fietsverbinding met brug als onderdeel van het Hoogwaardig Fietsnetwerk
Twente i.o.v. Gemeente Enschede en Reef Infra en i.s.m. Buiting Staalbouw en Heino (oplevering
2019)

Groene Cascade, - Zeist

Ontwerpvisie voor 40 sociale en middeldure huurwoningen aan de Geiserlaan in Zeist, met
innovatieve woonconcepten en zonder energierekening i.o.v. MOD Invest, BouwXS en Gemeente
Zeist (2018)

Jericho en Jeruzalem - Amersfoort

Herinrichtingsplan buitenruimte (VO en DO) voor de na-oorlogse woonbuurten Jericho en
Jeruzalem, i.o.v. gemeente Amersfoort (2018-heden)

Kruisweg - Lansingerland

Architectonisch en landschappelijk ontwerp voor een geluidsscherm van 1,5 km langs de N209
ter hoogte van het buurtschap Kruisweg, i.o.v. Provincie Zuid-Holland (oplevering najaar 2019)

Zwanekamp - Maarssen

Herontwikkeling van buurtwinkelcentrum, i.o.v. Interveni (2018-heden)

2017
Batallon San Mateo - Pereira, Colombia

Integrale gebiedsvisie voor herontwikkeling kazerneterreinen naar centraal woon-, werk- en
stadspark. In het kader van een matchmaking met Colombiaanse ontwerpbureaus. i.o.v. RVO en
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (2017)

Dorrestein - Zeist

Ruimtelijk Kader en verkavelingsstudie voor bosperceel (7,5 Ha) in Zeist, i.o.v. Over Morgen
(2017)

Ecoducten IGO

Architectonisch en landschappelijk ontwerp voor een ecoduct over de A35 bij Enschede en over
de A18 bij Doetinchem (2017-heden)

TNO-locatie - Zeist

Verkavelingsstudie (woningbouw) voor voormalige TNO-locatie, deels sloop-nieuwbouw, deels
hergebruik, D.W. Investments (2017)

Vestdijk - Eindhoven

Herinrichtingsontwerp openbare ruimte voor een tak van de binnenstadsring; de Vestdijk in
Eindhoven i.o.v. Strabag en gemeente Eindhoven, i.s.m. Gemeente Eindhoven en Tauw (VO,DO
en UO Vestdijk); Gemeente Eindhoven en MVRDV (materiaal- en groenconcept Vestdijk en
Centrum) (2017)

2016
Aluminium bruggen - Lelystad

Ontwikkeling van een aluminium standaardbrug voor langzaam verkeer i.o.v. Van Campen
(2016)

Fietsenstalling KJ-plein - Den Haag

Tenderondersteuning voor een grote ondergrondse fietsparkeervoorziening aan de voorzijde
van Den Haag CS, i.o.v. Mobilis (2016)

Gebiedsvisie Oude Dorp - Amstelveen

Stedenbouwkundig Masterplan voor de aanheling van het noordelijk en zuidelijk deel van het
historische centrum van Amstelveen. Integraal ontwerp stad en infrastructuur (250m brede
overkapping). i.o.v. Gemeente Amstelveen en Rijkswaterstaat (2016-heden)
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Gebiedsvisie Traverse - Amstelveen

Stedenbouwkundige visie op de koppeling van de stad Amstelveen in het algemeen en het
Stadshart in het bijzonder, aan de nieuwe verdiepte ligging van de A9. i.o.v. Gemeente
Amstelveen (2016)

N211 geeft energie! - Westland

Tenderontwerp voor innovatieve en duurzame weginfrrastructuur tussen Poeldijk en Den Haag.
i.o.v. Ballast Nedam/ Provincie Zuid-Holland (2016)

Rijksstraatweg - Ridderkerk

Tenderontwerp van onderdoorgang en waterkering onder de Rijksstraatweg te Ridderkerk i.s.m.
Jansen Venneboer i.o.v. Hegeman (tenderontwerp 2016)

Rondweg - Voorst

Tenderontwerp voor bypass van de provinciale weg rondom Voorst. i.o.v. Van Gelder (2016)

Tractaatweg

Winnend tenderontwerp voor de verbreding van de N62 i.o.v. Boskalis Nederland bv (2016)

Utrecht - tramconcept

Ontwikkeling openbaar vervoersconcept in samenhang met gebiedsontwikkelingen in de stad
Utrecht i.o.v. gemeente Utrecht en i.s.m. MottMacdonald (2016-heden)

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldregieplan voor een hoogwaardig
woonlandschap op de voormalige vliegbasis i.o.v. Provincie Utrecht (2016-heden)

2015
Geluidsschermen N209

Inpassingsvisie en ontwerp geleidschermen langs de N209 ter hoogte van Bergschenhoek en
Bleiswijk i.o.v. gemeente Lansingerland (2015)

Heijplaat - Rotterdam

Tenderontwerp voor stedenbouwkundig plan en verkavelingsplan voor 160 woningen in de
havenenclave Heijplaat; i.o.v. Smit’s Bouwbedrijf (2015)

Melkweg - Bilthoven

Tenderontwerp voor een verkavelingsplan voor 110 woningen in bestaand stedelijk gebied; i.o.v.
Smit’s Bouwbedrijf (2015)

Natuurbrug Zeepoort - Bloemendaal

Winnend tenderontwerp voor een natuurbrug over de historische Zeeweg in de
Kennemerduinen; i.o.v. Ballast Nedam (ontwerp 2015, realisatie 2016)

Ring Utrecht

Verkenning vormgevingsprincipes kunstwerken Ring Utrecht; ter ondersteuning van het
landschapsplan als onderdeel van het OTB; mede ter voorbereiding van het EPvE; i.o.v. Grontmij
en Rijkswaterstaat (2015-2016)

2014
Forum Noordas, Breda

Gebiedsvisie op de Noordflank van de stad Breda, met de Noordas als vernieuwde, moderne
mobiliteitsslagader met kansen voor stedelijke ontwikkeling, ‘urban healing’ en kwaliteitssprong
openbare ruimte; i.o.v. Gemeente Breda (2014-heden)

Knooppunt Hoevelaken-Amersfoort

Landschappelijk en architectonisch ontwerp van inpassing het knooppunt Hoevelaken en de
aangrenzende takken van de A28 en de A1 i.o.v. Hoevelaken&co (Strukton, Mobilis, van Gelder)
(2014-2015)

N279 Den Bosch-Veghel

Advisering marktpartij met betrekking tot kansen voor ruimtelijke kwaliteit in een Best Value
Procurement voor de N279 i.o.v. Strukton (2014)

N322 - Zaltbommel

Tenderontwerp voor de realisatie van een nieuw tracé voor de N322 ter hoogte van Zaltbommel
i.o.v. Provincie Gelderland (2014)

SP Buitenstad - Zaltbommel

Transformatie van het buitendijkse waterfront van de voormalige industriële tot gemengd
stedelijke locatie (ca. 10 ha) met woningen, detailhandel, voorzieningen, horeca en jachthaven,
i.o.v. gemeente Zaltbommel en Waalbommel bv (2014-heden)

Transferium - Dieren

Architectonisch ontwerp parkeergarage (p&r) voor 350 parkeerplaatsen bij het station Dieren
i.o.v. Gemeente Dieren, Prorail, Ballast Nedam. Winnend tenderontwerp (2014) realisatie (2017)

Traverse – Dieren Rheden

Aanbestedingsontwerp voor de landschappelijke en architectonische inpassing van de N348 in
een gedeeltelijk verdiepte ligging. i.o.v. Provincie Gelderland (2014)

Zonnebloempark Oss - Berghem

Schetsontwerp voor landschapspark langs de Weg van de Toekomst, met integratie van 50
Zonnebloemen (energieopwekkers) i.o.v. Gemeente Oss (2014)

2013
Abram van Rijckevorselweg - Capelle a/d
IJssel

Animatie van de reconstructie van een stedelijke ontsluitingsweg, i.o.v. gemeente Capelle a/d
IJssel (2013)

Bomenplan afrit 10 - A6

Landschappelijk inrichtingsplan voor de reconstructie van de laanbeplanting langs de A6, ten
westen van afrit 10, i.o.v. Rijkswaterstaat dienst IJsselmeergebied (2013)
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Carbasiusweg - Hoorn

Architectonisch en landschappelijk schetsontwerp voor de inpassing van de nieuwe
centrumroute tussen de Provincialeweg en de binnenstad, inclusief spoorse kruising. Ter
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure, i.o.v. gemeente Hoorn (2013)

Gebiedsimpuls Grenscorridor N69

Maatregelenpakket voor de verbetering van de landschappelijke, waterhuishoudkundige,
recreatieve, ecologische en agrarische kwaliteit in de beekdalen van de Run en de Keersop; i.o.v.
Provincie Noord-Brabant; i.s.m. Tauw (2013-2014)

Klushuis Sint-Maria - Rotterdam

Ontwerp verbouwing ‘kluswoning’ in het centrum van Rotterdam, i.o.v. particulier (2013)

Laadpunten Weg van de Toekomst - Oss

Ontwerp van laadpunten voor elektrische auto’s in combinatie met energieopwekkers, i.o.v.
gemeente Oss (2013)

Zonnebomen, Weg van de Toekomst - Oss

Conceptontwikkeling, ontwerp en esthetische supervisie van fotovoltaïsche panelen in de vorm
van zonnebomen i.o.v. Pro N329, i.s.m. BRS & Ballast Nedam IPM (2013)

2012
Europaplein - Leeuwarden

Inrichtingsplan voor de herinrichting van het Europaplein en het architectonisch ontwerp van
drie onderdoorgangen voor het langzaam verkeer i.o.v. gemeente Leeuwarden, i.s.m. Tauw,
Goudappel Coffeng en Driedee Graphics (2012-2013) Gerealiseerd in 2017.

Fertilizing Küçükçekmece - Istanbul,
Turkije

Matchmaking workshop tussen Nederlandse en Turkse architectenbureau’s; onder leiding van
BNA International (2012)

Grenscorridor N69

Ruimtelijk Ontwerp (varianten, voorkeursalternatief en beeldkwaliteitsplan) ter ondersteuning
van de MER en PIP voor de omleiding van de N69 ten westen van Valkenswaard over een 8km
lang nieuw tracé, i.o.v. Provincie Noord-Brabant, i.s.m. Tauw, BugelHajema en Goudappel
Coffeng (2012-2013)

Luchtpromenade - Roosendaal

Tenderontwerp voor een luchtpromenade over het spoor nabij Station Roosendaal, i.o.v. BallastNedam en i.s.m. Witteveen+Bos en DrieDee Graphics (2013)

Noordelijke entree - Tiel

Ruimtelijke visie en verkeerskundig toetsingskader voor de noordelijke verbindingsweg tussen
de A15 en de binnenstad van Tiel inclusief schetsontwerp eerste fase i.o.v. Gemeente Tiel, i.s.m.
Goudappel Coffeng en Debuco (2012 – heden)

Santwijckse Poort - Tiel

Opstellen van een ruimtelijk kader en een stedenbouwkundige verkenning voor de uitbreiding
van het kernwinkelgebied en de reconstructie van het stadsfront aan de oostzijde van de
historische binnenstad van Tiel, i.o.v. Gemeente Tiel (2012)

2011
New Harloheim - Haarlem

Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van de oostflank van Haarlem; inzending voor de Ymere NAi
Prijsvraag (2011)

Westelijke Invalsweg - Leeuwarden

Variantenstudie naar de inpassing van comfortabele fietsroutes in het knooppunt tussen de
nieuwe Westelijke Invalsweg en de Stadsring ter hoogte van het Stephensonviaduct, met
vergelijking van de varianten op basis van ruimtelijk beeld, fietscomfort en kosten i.o.v.
gemeente Leeuwarden (2011) en i.s.m. ipv delft

Zuiderzeestraatweg - Harderwijk

Ontwerpvisie voor de herprofilering van de cultuurhistorisch waardevolle Zuideerzeestraatweg
tussen Amersfoort en Zwolle, i.o.v. Gelders Genootschap en gemeente Harderwijk, met
ondersteuning van Cultuurfonds Belvedere (2011)

2010
SPVE Buitenstad - Zaltbommel

Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de transformatie van het buitendijkse waterfront
van bedrijfsterrein tot gemengd stedelijke locatie (ca. 10 ha), i.o.v. gemeente Zaltbommel en
Waalbommel bv (vastgesteld in 2013)

Staringbuurt - Rotterdam

Stedenbouwkundige ontwerpstudie (randvoorwaarden, woningtypologieën, beeldkwaliteit en
buitenruimteontwerp) voor de Staringbuurt in Spangen met sloop en nieuwbouw van circa 120
woningen, i.o.v. Woonstad (2011-heden)

Stationsgebied Spaarnwoude - Haarlem

Strategische ontwikkelingsvisie voor de oostelijke radiaal van Haarlem in het algemeen en het
stationsgebied Spaarnwoude in het bijzonder, in het kader van het beleidsprogramma Taskforce
Ruimtewinst, i.o.v. Provincie Noord-Holland en i.s.m. Tauw en Goudappel Coffeng (2010)

Weg van de Toekomst - Oss

Ontwerp van de verdubbeling van de N329 in Oss tot Nederlands meest duurzame en
innovatieve weginfrastructuur ooit gerealiseerd, in het kader van een D&C-contract (winnaar
Nationale Dubo Award 2014), i.o.v. Ballast Nedam/ van Gelder (oplevering 2013)
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2009
A1 Overijssel – Apeldoorn -Azelo

Variantenstudie voor de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in relatie tot
ruimtelijke kwaliteit en regionale ontwikkeling, i.o.v. Stuurgroep A1 en i.s.m. Goudappel Coffeng
en Tauw (2009)

Boulevards - Vlissingen

Visie op de ontwikkeling van de Boulevards van Vlissingen, meervoudige opdracht gemeente
Vlissingen. (2009)

Hafencity – Lübeck, Duitsland

Stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van een voormalige havenpier tot gemengd
stedelijk gebied met een nieuw waterfront tegenover de ‘Altstadt’ (Unesco Werelderfgoed),
i.o.v. Hanzestadt Lübeck en DCP Projectontwikkeling (eerste prijs internationale prijsvraag,
2009)

Handelskade Waalfront - Nijmegen

Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor centrumstedelijk wonen aan de Waal en de
Waalhaven (540 app, 4000 m² commerciële voorzieningen en 600 gebouwde parkeerplaatsen),
i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en i.s.m. Baljon Landschapsarchitecten (2009-2010)

HOV Noordoost-Brabant

Inpassingvisie voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer tracé (ruim 80 km vrije busbaan met 34
stations) in een ‘koepelvisie’ voor 10 gemeenten tussen Den Bosch, Oss en Eindhoven, i.o.v.
Provincie Noord-Brabant en i.s.m. W+B en Keypoint (vanaf 2009)

Oostereilandbrug - Hoorn

Architectonisch ontwerp voor auto- en voetgangersbrug tussen de historische binnenstad van
Hoorn en het voormalige gevangeniseiland, i.o.v. gemeente Hoorn (gerealiseerd 2011)

Zorgcentrum Op den Toren - Nuth

Stedenbouwkundige studie en architectonisch ontwerp voor de nieuwbouw van zorgcentrum Op
den Toren, i.o.v. Cicero Zorggroep (2009)

2008
A12 Ede-Grijsoord

Ambitiedocument ten behoeve van de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord (ca. 12
km), i.o.v. Rijkswaterstaat Directoraat Oost-Nederland (2008)

Blaricummermeent - Blaricum

Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en woningontwerpen voor deelplan B van het nieuwe
woon- en werkgebied de Blaricummermeent, i.o.v. BEMOG Projectontwikkeling en i.s.m. BAR,
JSA en JoustraReid (2008)

Changchun Yingyuetan - China

Masterplan voor 2300 woningen, leisure en retail, in de Noord-Chinese stad Changchun, i.o.v.
Tiandi Group China (2008)

Intergratiestudie A1 – Bloemendalerpolder

Integratie van parallelle ontwerptrajecten ruimte, infrastructuur en milieueffecten i.o.v. Atelier
Rijksbouwmeester (2008)

MCRZ - Rotterdam

Stedenbouwkundige visie voor de doorontwikkeling van de Zorgboulevard van het Maasstad
Ziekenhuis i.o.v. TCN, Heijmans en Proper Stok Groep en i.s.m. MultiCare Vastgoed|Advies
(2008)

N302 - Harderwijk

Ontwerp inpassing N302 in het stedelijk gebied van Hardewijk (ca. 4 km); in het kader van een
D&C-aanbestedingsprocedure, i.o.v. Haverkort Voormolen, Boskalis en Van Gelder en i.s.m.
Tauw en W+B (2008)

Poort van Hoorn - Hoorn

Structuurvisie voor de stationsomgeving van Hoorn in de bredere context van binnenstad en
Westfrisiagasthuis i.o.v. gemeente Hoorn (vanaf 2008, vastgesteld in 2013)

Stationsgebied Koog Zaandijk - Zaandam

Strategische ontwikkelingsvisie voor de stationsomgeving in relatie tot de bestaande stad, de
Zaanse Schans en de verlengde A8, in het kader van het beleidsprogramma Taskforce
Ruimtewinst, i.o.v. Provincie Noord-Holland en i.s.m. Tauw, Goudappel Coffeng en Devopia
(2008-2009)

Under the Volcano, Cuenca 2040 - Spanje

Participatie in Urban Planning Advisory Team: quick scan van gevolgen van de realisatie van een
station van de Hogesnelheidslijn voor de stedelijke ontwikkeling van Cuenca, i.o.v. ISOCARP en
gemeente Cuenca, Spanje (2008)

2007
Blixembosch Noordoost - Eindhoven

Masterplan voor 450 woningen in Eindhoven, i.s.m. gemeente Eindhoven, BPD (Rabo
Bouwfonds) en Hurks Vastgoed en i.s.m. BPD, Hurks Vastgoed en Diederendirrix (2007-2009)

Flowercity - Aalsmeer

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de bloemenveiling in Aalsmeer, in het kader van het
beleidsprogramma Taskforce Ruimtewinst, i.s.m. Tauw, Goudappel Coffeng en Garritzman
Architecten, en i.o.v. Provincie Noord-Holland (2007)

Forum Erasmianum - Rotterdam

Besloten prijsvraag ‘Een nieuw hart voor de Woudestein Campus’, i.o.v. Erasmus Universiteit
Rotterdam (2007 gedeelde 1e prijs)

Greetings from Flushing - Vlissingen

Stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp in het kader van een ontwikkelcompetitie voor
de reconstructie van de binnenstedelijke blokstructuur rond het Perrydok (120 woningen, 1200
m² detailhandel en een horecacluster), i.o.v. Proper Stok en WBU (2007)
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Integratiestudie A1 – Bloemendalerpolder,
Weesp-Muiden

Ontwerpstudie met als doel de afstemming tussen de tracéstudie voor de verbreding van de A1
en het Masterplan voor de woningbouwlocatie Bloemendalerpolder, i.o.v. Atelier
Rijksbouwmeester (2008)

Klapwijkse Pier - Berkel Lansingerland

Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en architectonisch ontwerp voor een woonlandschap
met vijf appartementengebouwen, i.o.v Kikx development, Bokx vastgoedontwikkeling en Pure
development (2007-2010)

Noordse Buurt - Liemeer

Herstructurering glastuinbouwlocatie in de gemeente Liemeer; transformatie naar
woningbouw, i.o.v. Blauwhoed (2007)

pArk12 – Arnhem-Rheden-Roosendaal

Pilot gebiedsvisie voor integrale ruimtelijke ontwikkeling van een brede zone langs de A12 in het
kader van de wegverbreding, i.s.m. Gelders Genootschap en i.o.v. Atelier Rijksbouwmeester en
de drie gemeenten (2007)

Sion ’t Haantje - Rijswijk

Ruimtelijke onderbouwing voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie tussen Rijswijk en Delft
(4000 wo.) ten behoeve bestemmingsplan Rijswijk-Zuid, i.o.v. gemeente Rijswijk (2007) en i.s.m.
Tauw

Stationsgebied - Hoorn

Strategische visie op verdichtingsmogelijkheden rond het station in het kader van het
beleidsprogramma Taskforce Ruimtewinst, i.o.v. Provincie Noord-Holland en i.s.m. Tauw,
Goudappel Coffeng en Decisio (2008)

Sushi & Appeltaart - Barendrecht

Meervoudige opdracht voor stedenbouwkundige visie op de realisatie van 120 woningen naast
het station Barendrecht, i.o.v. Kristal (2007)

You Name It - Almere

Herinterpretatie van een stationskwartier: het nieuwe ‘wonen en werken’ aan de Evenaar in
Almere Buiten, i.o.v. Rabo Vastgoed (2007)

2006
ABC58 - Roosendaal

Gebiedsvisie en scenariostudie naar gevolgen van de omlegging van de A58 voor de stedelijke
ontwikkeling van Roosendaal, met name op en rond het bestaande tracé. Integrale studie m.b.t.
stedenbouw, verkeersstructuur en kosten, i.o.v. gemeente Roosendaal en i.s.m. W+B (20062008)

Cancun 2030 - Yucatan, Mexico

Participatie in Urban Planning Advisory Team: quick scan van de randvoorwaarden voor het
opstellen van een structuurvisie, i.o.v. ISoCaRP en IMPLAN, Cancun, Mexico (2006)

Eikelenburg - Rijswijk

Locatiestudie 400 woningen; variantenonderzoek verkavelingen en ruimtegebruik, i.o.v. AM
Wonen en BAM Vastgoed (2006)

Koolhoven Buiten - Tilburg

Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsontwerp openbare ruimte voor de duurzame woonwijk
Koolhoven Buiten (ca. 450 woningen) waar natuurontwikkeling en stedelijke uitbreiding handin-hand gaan, i.o.v. Grondexploitatiemaatschappij Koohoven (2006 - heden)

Olympiapark - Hengelo

Stedenbouwkundige plan voor herstructurering van een naoorlogse woonbuurt in Berflo Es
Hengelo (700 woningen), i.o.v. gemeente Hengelo (2006)

OS&O locatie - Den Helder

Variantenstudie voor woningbouw aan duinrand, i.o.v. Bemog Projectontwikkeling (2006)

Scholeneiland - Overbos Noord
Hoofddorp

Variantenstudie voor de combinatie van nieuwe schoolvoorzieningen met appartementen, i.o.v.
Blauwhoed (2006)

Stadt im Fluss – Koblenz, Duitsland

Prijsvraagontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte van het kernwinkelgebied van de
binnenstad van Koblenz (2006, ‘Ankauf’)

Transferium Barneveld-Noord

Architectonisch ontwerp parkeergarage, voetgangersbrug en maaiveldinrichting, i.o.v.
Heilijgers-BAM en gemeente Barneveld (gerealiseerd 2006)

Voor 2006
A12 Ontwerpvisie Kunstwerken

Routevisie en Esthetisch Programma van Eisen voor de kunstwerken van de A12 vanaf het
Malieveld tot de Duitse grens i.s.m. Verburg Hoogendijk Architecten en Quist Wintermans
Architecten, i.o.v. Rijkswaterstaat (VHP, 2002)

A13/16, Regio Rotterdam

Landschappelijk onderzoek naar de inpassing van de A13/16, inclusief consequenties/ potenties
voor de A20 en A13 in bestaand stedelijk gebied; i.o.v. Rijkswaterstaat, directoraat Zuid-Holland
(1997-1998)

Bangert en Oostpolder - Hoorn

Structuurplan en bestemmingsplan voor uitbreidingslocatie voor 3500 woningen. Programma’s
van eisen eerste en tweede fase, programma van eisen centrumgebied, i.o.v. gemeente Hoorn
(VHP, in uitvoering sinds 2003)

Columbuskwartier - Almere

Stedenbouwkundig plan, architectonisch ontwerp woningtypen en inrichtingsplan buitenruimte
(520 woningen en 2 scholen) i.o.v. Bemog, Blauwhoed, Hevo); i.s.m. N2 architecten, Boom en
Arcadis (VHP, 2005)

CS de Uithof - Utrecht

Inpassings- en inrichtingsontwerp vrije busbaan en aangrenzende straten en pleinen i.o.v.
gemeente Utrecht (1995)
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Deltametropool 2030

Uitwerking van de 5e nota van deel 1 naar deel 3, i.o.v. Rijksplanologische Dienst en de
Interdepartementale stuurgroep van VROM, V&W, LNV en EZ (VHP, 2003)

Flanders Expo, Gent - België

Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie van de locatie rond evenementenhallen en de verlengde
R4 i.o.v. Stad Gent (1998)

Groot-Kroeven - Roosendaal

Herstructureringsplan voor na-oorlogse woonwijk, i.o.v. Gemeente Roosendaal (ontwerp 2001)

IJmeer

Integrale ontwikkelingsvisie voor het IJmeer: recreatie, wonen, waterveiligheid, natuur
bereikbaarheid. i.o.v. SBA, i.s.m. Annemiek Braspenning, Richard Colombijn, en Jeroen de
Willigen (2004)

Investeren in de toekomst van het Groene
Hart - West-Nederland

Ontwikkelingsvisie en roodgroen-strategieën in het Groene Hart, i.o.v. Projectgroep Groene
Hart; i.s.m. Vista en SME (1995)

Koolhoven - Tilburg

Stedenbouwkundig plan 2000 woningen, inrichtingsplan maaiveld en stedenbouwkundige
supervisie i.o.v. gemeente Tilburg en Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven (2002 – heden)

Laddermetropool

Visie op de toekomst van West-Nederland i.h.k.v. de internationale prijsvraag ‘Inside Randstad
Holland’, i.o.v. EO Weijers Stichting (1995, eerste Prijs)

MIT - Amersfoort

Tracé- en inpassingstudie HOV-Noord i.s.m. Goudappel Coffeng Verkeer en Vervoer en i.o.v.
Gemeente Amersfoort (VHP, 2002)

Nes Noord - Schagen

Meervoudige opdracht voor stedenbouwkundige visie op uitbreidingslocatie, i.o.v. Bouwfonds,
Volker Wessels (VHP, 2005)

Norah, regio Haaglanden

Inpassings- en inrichtingsontwerp voor de noordelijke Randweg Haaglanden, i.o.v. RWS
Directoraat Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland (VHP, 1996-1999, gerealiseerd 2006)

Palemig - Heerlen

Stedenbouwkundig plan 120 woningen i.o.v. i.o.v. Bouwfonds Regio Zuid, Stienstra Nouville
(2001-2007)

Parc dels Turons – Barcelona, Spanje

Masterplan voor parkzone van 150 ha op en rond de heuvels Crueta del coll, Carmel en Ruvíro
granted by Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, i.o.v. Projectos y Obras,
Ayuntamiento de Barcelona (realisatie sinds 1990)

Piekenhoef - Oss

Stedenbouwkundig plan en supervisie 1150 woningen i.o.v. gemeente Oss (1996-2005, realisatie
sinds 2004)

Poortambacht 10 - Zierikzee

Stedenbouwkundig plan voor 250 woningen i.o.v. gemeente Zierikzee (realisatie 1997)

Scheldekwartier - Vlissingen

Masterplan 1850 woningen, winkels, voorzieningen en recreatie in een binnenstedelijk milieu,
i.o.v. gemeente Vlissingen, i.s.m. Tauw en Goudappel Coffeng (VHP, 2005)

Sleutelprojecten – Rotterdam, Utrecht

Ontwerp voor de structuur voor openbaar vervoer en overstaprelaties in het Utrecht City Project
en het Integraal Knooppunt Rotterdam, i.o.v. Utrecht: Directeuren Platform Utrecht en voor
Rotterdam: RET, Connexxion, NS Reizigers, (ontwerp 1996 - 1999); i.s.m. Holland Railconsult

Stadshagen II - Zwolle

Structuurplan voor 4000 woningen i.o.v. Gemeente Zwolle (2001 - 2002)

Stationsgebied - Echt

Ontwikkelingsvisie stationsgebied Echt i.o.v. Hurks Projectontwikkeling (2001)

Stationsgebied - Roermond

Stedenbouwkundig masterplan station en omgeving; i.o.v. gemeente Roermond (1997 – 2001)

Technopole Cidade Saude - Porto Alegre,
Brazilie

Implementatie van een technologisch cluster voor levenswetenschappen in bestaand stedelijk
gebied, i.o.v. Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (1999)

Terug naar de Kust – Provincie ZuidHolland

i.o.v. Provincie Zuid-Holland en ReUrbA2, i.s.m. Tauw en Holland Railconsult (2004)

Zuidtangent – Noord-Holland

Inpassingsontwerp en inrichtingsplan van de vrije busbaan tussen Schiphol en Haarlem i.o.v.
Schiphol Project Consult, gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland (VHP,
realisatie 2002)

Nevenfuncties
2004-heden

Isocarp – diverse activiteiten voor de International Society for City and Regional Planners
Lid Urban planning Advisory Teams in Cancun, Cuenca, Rijswijk
Workshop leader Russian Young Professional Planners - Ulyuanovsk

2019

Fontys Tilburg – visiting critic portfolios

2009

Wegen naar Welstand – lid expertteam Federatie Welstand

2008

TU Delft, Mcs Urbanism – docent masterclass

2007

Academie van Bouwkunst Rotterdam - afstudeerbegeleider

2005

Noord-Brabantse Welstandsprijs – jurylid

2004

TU Delft – Gastcolleges Post Academisch Architecture)

2000

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil – researcher en gastdocent
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