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Wie ben ik?

Interieur vormgever, student bouwkunde ingenieur, afstudeerder bij een architectuur en stedenbouwkundig bureau. 

Mijn persoonlijke ambitie is om te ontwerpen zoals de natuur zichzelf ontwerpt. 

Natuur heeft altijd al een volwaardige plaats in mijn hart en is daarmee direct verwerkt in mijn ontwerpprocessen. 

Persoonlijk wil ik bijdragen aan een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor ALLE bewoners die deel uitmaken van onze leefomgeving. 
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Project referentie



01. Biomimicry & Biomimetic
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Ontwerpen zoals de natuur zichzelf ontwerpt.

Dit is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur.

Menselijke toepassingen bedenken en verbeteren en om ze duurzamer te maken.
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02. Gemeente Assen

Laatste fase van de grote uitbereidingswijk Kloosterveen. Gebaseerd op een stedenbouwkundig raamwerk van LAOSlanschap. 

Het groen en water is aangetakt op bestaande structuren en systemen en geven de wijk klimaatadaptief vermogen. 

Het raamwerk zorgt ervoor dat het hele gebied aantrekkelijk wordt, ook wanneer delen van het gebied nog niet bebouwd zijn. 
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02. Gemeente Assen

Het plan is tot stand gekomen in een proces waarbij alle afdelingen van de gemeente aan tafel zaten, 

van stedenbouw tot economie van water tot sport en spel. 

Waterstructuren, groenstructuren, zachte verkeersroutes, gemotoriseerde verkeersroutes.
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02. Gemeente Assen

Varianten maaiveldhoogte en waterpeil, straten aangelegd met drooglegging infrastructuur Watervraagstuk oppervlakkig afvoeren, geen HWA riolering. 

Biodiversiteit: i.v.m. Natura2000 gebieden: Landgoed Willemsveen (Noorderveld) en het Tonckensbos bij Huis ter Heide.

Varianten Energie transitie: energieneutrale wijk, energieleverende wijk, met of zonder aardgasloze wijk
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03. Natuurinclusief bouwen

Op de afdeling Ruimte heb ik mijn bijdrage geleverd als bouwkundige in het projectteam van Kloosterveen.

Wonen in het groen, Spelen in het groen Natuureducatie, Natuurlijk bouwen, Multifunctionele daken.
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Bedrijf afstuderen 

Waardevolle plekken maak je dus samen met anderen. 

Dat is ons vertrekpunt, of we nou ontwerpen, onderzoeken, organiseren of ontwikkelen. 

Op welk schaalniveau we ook werken, wij zijn altijd bezig met de uitwerking van ingrepen op persoonlijk, menselijk niveau. 
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Klimaatadaptatie

Proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan.

De schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die het biedt te benutten.
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Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Door de klimaatveranderingen is er een omslag van denken nodig in de maatschappij.

Maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. 

Dit moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden.
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Mijn opdracht

Klimaatadaptatie staat als punt op de agenda in vele projecten.

De sector moet dit toepassen omdat het is opgenomen in het regeerakkoord. 

Alleen één probleem er is zoveel ambitie maar ‘de	vertaalslag	van	beleid	naar	praktisch	toepasbare	maatregelen	is	niet	beschikbaar.”
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Groen Groener Groenst.. 

Naoberschap Lievingerveld 

Natuurontwikkeling binnen de totale buurtschap

Natuurontwikkeling om het ‘Broekbosje’

Natuurontwikkeling om de Beilerstroom



Inrichting gebiedsontwikkeling vertalen in beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan vormt een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. 

Richtlijnen gegeven om de beeldkwaliteit in de toekomst te waarborgen. (terugvallen)

Ruimtelijk gebied met behoud of versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. 
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Categoriseren in Zones Lievingerveld
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Richtlijnen geven om de beeldkwaliteit in de toekomst te waarborgen van een zone (buurt).

Elke zone heeft zijn eigen natuurlijke waarden, deze in kaart brengen en gebruiken als kenmerken van het buurtgebied.

Het creëren van een visie met bijpassende handleiding vol maatregelen toepasbaar in de leefomgeving van de zone. 

Stroom

Broekbosje Langs Lievinger

Groene vingers

Stroom & Bosje

Zand

Grondwater



Sfeer impressies samenstellen voor zones
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Gebaseerd op de kenmerken van het buurtgebied vormen zich thema’s waarin verdiept gaat worden per buurt.  

De hoofdthema’s voor ruimtelijke inrichting zijn: groen, groen-water, water, verharding en verlichting. 

Afhankelijk van de natuurlijke waarden per buurt worden deze bijgesteld. 

water water Verhardinggroengroen

Verlichting



Sfeer impressies verdeeld over de ontwerpschalen

Buurt Straat Buren Privaat
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Eindresultaat

Een visie uitgelegd door de zones/buurtschappen over de beeldkwaliteit van hun directe leefomgeving.

Een sfeerbeeld waarnaar teruggegrepen kan worden wanneer men even de kluts kwijt is tijdens het ontwerpen. 

“Oja dit was het doel” Tuurlijk Natuurlijk
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Moedernatuur heeft geen mensen nodig, 

wij hebben háár nodig.


