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PERSOONSPROFIEL

Mijn passie ligt bij ruimtelijke ontwerp- en onderzoeksopgaven. Opgaven die positief bijdragen aan een 
duurzame (klimaatbestendige en natuurinclusieve) leefomgeving. Als stedenbouwkundige heb ik veel affiniteit 
met landschap en architectuur. Verder heb ik een analytische blik op vraagstukken, ben ik creatief in ontwerp en 
denkwijze en beschik ik over goede communicatieve vaardigheden. 

WERKERVARING

2011 – heden   Stedenbouwkundige gemeente Barneveld
   - stedenbouwkundig ontwerper voor in- en uitbreidingslocaties
   - supervisor van de wijk Bloemendal; 80 ha groot, 1500 woningen
   - supervisor van de wijk Oostbroek; 6 ha groot, 120 woningen
   - het opstellen van gebiedsgerichte ruimtelijke visies en beeldkwaliteitsplannen
   - ruimtelijke input leveren voor beleidsstukken, onder andere de omgevingsvisie
   - lid van het klimaatatelier
   - schriftelijke en mondelinge advisering van ruimtelijke (bouw)plannen

2006 – 2011  Stedenbouwkundige Atelier Dutch te Almere, 
   ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw 
   Werkzaam als ontwerper en projectleider aan o.a. onderstaande projecten;
   - Centrumplan Hoogeveen; in samenwerking met Okra landschapsarchitecten en   
      architect Sjoerd Soeters
   - Cruquius Amsterdam; herontwikkelingsplan
   - Meerland Homeruskwartier Almere; verkavelingsplan en inrichtingsplan 
   - Naarden sportvelden en Borgronden; inbreidingslocatie 
   - Marslanden fase II, Hardenberg; structuurvisie voor 2200 woningen, 
     beeldregieplan en diverse verkavelingsplannen 

2009 -2010  Onderzoekslab Knooppunt Rotterdam
   Een initiatief van Nederland wordt anders, voor vier maanden in een team van   
   twaalf architecten en stedenbouwkundigen gewerkt aan een ontwerpend onderzoek 

2004    Stage bij ontwerpbureau Kuiper Compagnons te Arnhem
   Onder begeleiding van stedenbouwkundige Chris Vanderheyden aan diverse 
   ruimtelijke opgaven gewerkt 



OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

2021  Groen in architectuur
  Op een duurzame manier groen integreren in de bebouwde omgeving 
  
2020  Masterclass Anders denken
  Gebaseerd op het boek ‘Recht van de snelste’. ‘Van wie is de straat?’ is de vraag die centraal staat 
  in het boek en tijdens de masterclass

2018  Aanjager duurzaamheid 
  Meerdaagse cursus met collega’s van verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld met
  als doel om het thema duurzaamheid een meer stevige positie binnen de organisatie te geven

2018  Masterclass Smart City
  Driedaagse cursus over innovaties in de stad georganiseerd door de BNSP met uitleg over hoe 
  om te gaan met big data en het toepassen van digitale innovaties binnen stedelijke ruimten

2016  Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden
  Zesdaagse cursus aan de Wageningen Universiteit met uitleg hoe het stadsklimaat werkt en hoe  
  ervoor en ermee kan worden ontworpen. Thema’s als hittestress, windbeleving, ventilatie en 
  verdamping spelen een centrale rol

2015  Workshop energieke stedenbouw
  Workshop georganiseerd door de BNSP en SUSREG

1999–2006 TU/e Bouwkunde – Stedenbouw
  Afstudeerproject ‘On the edge’, herstructurering van de Naoorlogse woonwijk Woensel in  
  Eindhoven, gecombineerd met het herstellen van een historisch dorpslint. Ruimtelijke analyse  
  van de locatie en maatschappelijke trends vertalen naar een strategie voor de transformatie. 

1993–1999 VWO Andreas Scholengemeenschap te Zevenaar

NEVENACTIVITEITEN

2018-2019 Het begeleiden en beoordelen van 3 HAVO en 3 VWO scholieren op het technasium van het JFC 
  in Barneveld. De scholieren mogen een Energieplein voor het project Bloemendal ontwerpen
2016–heden  Lid excursie commissie BNSP, het organiseren van excursies naar een interessant project
2004–heden  Deelname diverse buitenlandse excursies
2003–2004 Actief lid bij de studievereniging VIA Stedebouw
2002  Bioclimatic design in urban regeneration for sustainable development, Erasmus uitwisselings-
  project in Florence

DEELNAME PRIJSVRAGEN

2019  Rooftop Festival Heerlen, ontwerpideeën voor de daken in de binnenstad van Heerlen om deze 
  toegankelijk en duurzaam te maken. Met als resultaat een plek in de top 10
2010  Groei-Juweel, ontwikkelingsplan voor de wijk Sanderbout in Sittard
2009   Hardop dromen over 2040, ruimtelijke innovatieve oplossingen voor Noord-Holland
2008  VORM Vondelpark Amsterdam Ontwerp van representatief meubilair voor het park

COMPUTERVAARDIGHEDEN
  Microsoft Office, AutoCAD, Sketchup, Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator

HOBBY’S Koekjes bakken met mijn kinderen, urban sketching, bootcamp, yoga en met 
  vrienden afspreken


