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Werkzaam als landschapsarchitect in eigen bedrijf  Zijaanzicht in Arnhem samen 
met Sandra Schuit. In ons werk komen de grote vragen van deze tijd over klimaat, 
gezondheid, mobiliteit en energie dagelijks aan de orde, zowel bij onze kleine als bij 
grotere opgaven. Herinterpretatie van onze vertrouwde omgeving is nodig, waarbij 
visionair denken geen luxe is maar noodzaak.
Gespecialiseerd in opgaven op het snijvalk stedenbouw en landschap. Participatie 
met betrokkenen is bij alle opdrachten aanwezig. 
Opdrachtgevers zijn overheid, particulieren, bewonersorganisaties, dorpsontwikke-
lingsorganisaties, bewonersorganisaties

Opleidingen

L.U. Wageningen (tuin- en landschapsarchitectuu)     1984
Beeldende Route (3 jarige kunstopleiding Utrecht)    2015 
Toekomstgerichte beplantingen        2019

Werkervaring 

Zijaanzicht Landschapsarchitecten Arnhem          1994 – heden 

Adviseur en coördinator Mwanza Rural Housing Programme, Tanzania 1991 – 1994 
Een participatief programma waarbij met dorpsbewoners gewerkt is aan duurzame 
huizenbouw en autonome organisatievormen voor vrouwengroepen en ambachts-
lieden.

Bureau Zijaanzicht, Wageningen (mede-eigenaar)    1984 – 1991 
Werkzaam in ontwerp en sociale veiligheid. In samenwerking met diverse vrou-
wengroepen onderzoek gedaan en ontwerpen gemaakt om de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk te maken voor iedereen.



Enkele relevante projecten
- Ruimtelijke visie dorpen in opdracht van en in samenwerking met dorpsorganisa-
ties: Hernen, Vianen, Lievelde, Harreveld, Meddo, Emst  (wonen, gezamenlijk grote 
structuren in dorp en landschap ontwerpen, zoeken naar financiële dragers)
- Plan t’Zand in Huissen, uitwerkingsplan herstructuring glastuinbouw. In dit oude 
kassengebied is een ontwerp gemaakt voor nieuw  landschap met bouwstenen 
voor vrijkomende erven. Deze zijn doorgerekend door planeconoom (in ontwikke-
ling)
- Ontwerp nieuwe landgoederen; Emsterhof Emst (2015-2017) Vlasbeek Epe (2019) 
(wonen en natuurontwikkeling) (uitgevoerd)
- Ontwerp diverse zorglandgoederen: Zonneheuvel Nunspeet, landgoed Erica Nun-
speet, Buitenplaats Zigtrijk Brummen (zorg, wonen en natuur/recreatie ontwikke-
ling)
- Veluwse Stoofpot - In samenwerking met Uddels Belang gewerkt aan vormgeving 
doorgaande weg N310 in de kern Uddel (2016-2017), ontwerp voetpad van 17 km, 
ontwikkeling van het Uddelermeer als icoon van het dorp. (mobiliteit, boeren, re-
creatie en landschap) (voetpad en N310 uitgevoerd)
- Brink Elspeet, ontwerp voor centrumgebied in Elspeet dat samen met de dorpsbe-
woners is gemaakt. (in 2018 uitgevoerd)
- Ontwerp natuurbegraafplaats Elspeterbos (combinatie begraven als financiële 
drager voor natuurontwikkeling) (in uitvoering)

Overige relevante functies
Docent tuin- en landschapsinrichting Hogeschool Larenstein   2001 – 2006 
Bewonersgroep Buurtschap Oude Nude      1999 - heden 
Lid TAWE (Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng)   2015 - heden

Publicaties 
Buiten gewoon veilig          1987
Dorp als daad - bouwstenen voor dorpen in het oosten     2004 
Een plek om naar terug te keren        2010


