ZIJAANZICHT PROJECTEN
STAD

Markt Ede - herinrichting plein (inzending besloten prijsvraag)
Sportcomplex Marijkeweg Wageningen - inrichtingsplan
Kronenburg Arnhem - herinrichting busstation en entreeplein
Lekart Culemborg - organisatie kunstmanifestatie in Eva lanxmeer
Moluksewijk Tiel - woonomgevingsplan
Kleiburg Bijlmer - workshop omgeving Kleiburg
Vinkenhof Tiel - stedenbouwkundige visie en inrichtingsplan
Amsterdamseweg Arnhem - ondersteuning bewoners herinrichtingsplan
Oremusplein Arnhem - inrichtingsplan
Verleidelijk verdichten - studie betere looproutes rond stations
Steenbrugge Deventer - inspiratieboek voor nieuwe woonwijk Steenbrugge
Aria Goes - ontwerp openbare ruimte (350 woningen en voorzieningen)
Kernhem Ede - ontwerp openbare ruimte
Ursulinencomplex Weert - ontwerp binnenterrein
VINEX-locatie Delfgauw - masterplan en ontwerp openbare ruimte

DORP

Groesbeek - herinrichting Herwendaalseweg
Berg en Dal - herinrichting Bernhardlaan - Beatrixlaan
De Brink Elspeet - ontwerp centrum dorp
Veluwse Stoofpot gebiedslab Uddel - uitvoering en ontwerp
Omgeving Kerkplein Malden - herinrichting
Oosterhout Hoge Hofstraat - inrichtingsplan
Vianen - ontwerp dorpsplein
Emst - ruimtelijke visie en schets Hoofdweg
Uddel - ruimtelijke verkenningen woningbouw
Lievelde - stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Engelse Schans
Beekbergen - stedenbouwkundige uitwerking
Meddo - toekomstschets noordrand
Twello - ontwerp openbare ruimte Stationskwartier en De Veldjes
Dorp als daad - onderzoek, publicatie en Keuningcongres 2004
Haren - ontwerp openbare ruimte Hemmenkamp

BUITENGEBIED

Toeristisch Overstappunt Ooypolder - visie en ontwerp
Natuurontwikkelingsplan Elberg - herinrichting zorgerf

Haalderen - plan functieverandering tuinbouwbedrijf
Halte Lingezegen - visie en uitvoering landschapstheater
‘t Zand Huissen - uitwerkingsplan transformatie glastuinbouw
Natuurpoorten Noord Brabant - visie en ontwerp
Heemskerkerduin - ontwerpstudie transformatie glastuinbouw
Groen Transferium Holten - vliegwielproject A1-zone
Recreatie om de stad - ontwerpstudie succesfactoren bosontwerp
Dinxperlo - visie omvorming agrarische dorpsrand naar woonlandschap
Werk met landschap - ontwerpstudie bedrijvigheid in Zuidwest Twente
Deventer - catalogus erf en boerderij in het buitengebied
Bouwen buiten Nunspeet - visie en pilotproject functieverandering
Twente, de stad waar je altijd buiten bent - visievorming en ontwerp
N304 - advies landschappelijke inpassing weg van Ede naar Otterlo
Wageningen - ontwerp nieuw buurtschap Nieuwe Nu
Beuningse Plas - structuurschets/inrichtingsplan zandwinlocatie
Een Buiten in Beuningen - beleidsvisie nieuwe buitenplaatsen
Winssen - structuurschets /inrichtingsplan zandwinlocatie bij het dorp Winssen

BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIUMTERREIN

Natuurbegraafplaats Elspeterbos - ontwerp
Begraafwal Buitenveldert - ideeënschets bovengronds begraven
Landgoedcrematorium het Aamschot - inrichtingsschets
Een plek om naar terug te keren - studie naar nieuwe vormen van begraven
Crematorium Warnsveld, Zutphen - terreinontwerp
Crematorium Slingerbos Ede - inrichtingsplan

NIEUW LANDGOED EN OVERIG TERREIN

Nieuw landgoed Suideras - ontwerp
Zorglandgoed Erica Nunspeet - masterplan
Werkpark Oosterhout - stedenbouwkunsig ontwerp en inrichtingsplan
Nieuw landgoed Rijnvis Nunspeet - landschappelijke visie
Nieuw landgoed Emsterhof Emst - terreinontwerp en uitwerking
Nieuw landgoed De Arem Leuth - inrichtingsschets
Nieuw landgoed Nieuw Bellinkhof Twello - landschappelijke visie en ontwerp
Nieuw landgoed Otelaar Barneveld - landschappelijke visie
Wijhe - inrichtingsplan bedrijventerrein Noordmanshoek
Zorginstelling De Lathmer Wilp - plan van aanpak voor herontwikkeling

