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2011 - 2013  MSc Landschapsarchitectuur    
   & ruimtelijke planning 
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2010-2011  Erasmus Landscape & Urbanism
   LIFE Kopenhagen (onderdeel KU)

2007-2010  BSc Landschapsarchitectuur 
   & Ruimtelijke planning
   Wageningen Universiteit
   Specialisatie: Landschapsarchitectuur

2001 - 2007  VWO - profi el Natuur & Gezondheid   
   Vrije keuze: Aardrijkskunde
   Dr. Knippenbergcollege Helmond

1993 - 2001  OBS de Lindt Stiphout 
WIE IK BEN EN WAT IK DOE

CURRICULUM VITEA
PERSONALIA

Naam   Jesper Borsje
Geboortedatum     03-07-1989
Geboorteplaats Eindhoven (NB)
Nationaliteit Nederlandse
E-mail  jesperborsje@gmail.com
Telefoonnummer (06)27350099
Adres   Walstraat 4
   6701BD Wageningen

  
NEVENACTIVITEITEN

2012-heden Buitex Scandinavië Genius Loci

2011 - 2012 Bestuur dispuut Sodalitas Lasciviae    
  Penningmeester
   
2011 - 2013 Almanakcie Genius Loci
   
2009 - 2010 Bestuur studievereniging Genius Loci
  Voorzitter & Commissiecommissaris

2008 - 2012 Voorzitter Promotcie Genius Loci

2008 - heden Welpenleiding Scouting Jan Baloys Stiphout

2007 - heden Diverse commissies binnen Genius Loci  
  EJC, Buitelhucht, WC-Bril
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WAT ME DRIJFT

WERKERVARING

2013  Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
  
2008 - 2010 Eetcafé de Pastoor te Stiphout
  Medewerker bediening

2008  Hotnetworkz te Eindhoven
  Promotor

2005 - 2008 Snackbar de Gulle big te Stiphout
  Allround medewerker

2005 - 2009 Accountantskantoor F. Borsje te Mierlo

  Archivaris en inboeken

VAARDIGHEDEN
Kennis van Adobe Photoshop, Illustrator & Indesign, SketchUP, Word, 
Powerpoint & Excel. Basiskennis GIS en Autocad. Goede handteken- 
en schetsvaardigheden

KARAKTER
Geboren in Eindhoven, opgegroeid in een dorp onder de rook van 
die stad, groeide ik uit tot de persoon die ik nu ben. Anderen 
omschrijven mij als een altijd vrolijke en positieve jongen. Ik ben 
relaxed, maar ook een harde werker. Als ik ergens voor ga dan ga ik 
er ook vol voor, moeilijke vraagstukken geef ik niet op voordat een 
goede oplossing gevonden is. Ik ben communicatief zeer sterk en 
niet bang om contact te leggen en onderhouden met onbekenden. 
Ook houd ik van het regelen van dingen zoals reizen en workshops. 
Volgens docenten ben ik analytisch en conceptueel sterk en goed in 
het bedenken van creatieve of innovatieve oplossingen. Daarnaast 
kan ik mezelf omschrijven als een avonturier, ik houd van pionieren 
en nieuwe dingen uit te proberen of verzinnen. 

HOBBY’S EN INTERESSES
Buiten de studie teken ik graag, in mijn jeugd heb ik lang op het 
Kunstencentrum Helmond gezeten, met name op het gebied van 
schilderen en etsen. Verder zit ik al sinds mijn 4e bij de plaatselijke 
scouting, waar ik tegenwoordig ook leiding ben in het weekend. Als 
sport doe ik al jaren (met tussenpauze) waterpolo en voetbal. In 
Wageningen ben ik actief bij studentenvereniging KSV (dispuut en 
jaarclub) en bij Genius Loci, waar ik voorzitter ben geweest en de 
passie van schrijven en publiceren heb ontdekt, die ik uitvoer als 
hoofdredacteur van het verenigingsblad en nu ook in de almanak.
Daarbuiten is mijn grote passie reizen, de wereld ontdekken en 
nieuwe culturen zien. De meest indrukwekkende bestemmingen 
tot nu toe zijn Rusland, Lapland, Rio de Janeiro en Buenos Aires. 
Bovenaan het verlanglijstje staan nog Groenland, de Farøer en 
Patagonië.

INTERESSES IN HET VAKGEBIED
Binnen het vakgebied heb ik een vrij brede interesse. Mijn 
voorkeuren liggen op het landelijk gebied en regionaal ontwerp, ik 
houd van complexere vraagstukken en toekomstvisies die vragen om 
vernieuwende en inventieve oplossingen. Maar ook op het gebied 
van urbanisme en kleine(re) schaal voel ik me thuis.

In mijn opleiding heb ik mij extra gespecialiseerd in historische geo-
grafie, toerisme, recreatie en sociale geografie. Personen die mij 
hierin inspireren zijn Jan Gehl, Jane Jacobs, Léon Krier, Ian McHarg, 
Jørn Utzon en Harro de Jong.

Mijn favoriete projecten zijn Landschaftspark Duisburg-Nord, Kin-
go houses in Helsingør, Holmén in Kopenhagen, Landschapsplan 
Drentsche Aa, Islands Brygge in Kopenhagen, Gorky park in Moskou, 
Cap Roig in L’ampolla en Champ de Foire in Treffort-Cuissiat.
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KROATIË: THE MEDITERRANEAN AS IT ONCE WAS

SUSTAINABLE TOURISM: DUBROVNIK RIVIÈRA

ONTWERPOPGAVE
Locatie: Dubrovnik, Kroatië
Plangebied: Dubrovnik Rivièra 
ten noorden van de stad
Uitdaging: integraal ruimtelijk 
inpassen van duurzaam toerisme 
door de schalen heen
Binnen mijn masterthesis ben ik op zoek gegaan naar wat een 
landschapsarchitectonische invalshoek toe kan voegen aan het 
onderzoek naar duurzaam toerisme en de praktische toepassing 
hiervan. Met name het gebruik van het lokale landschap en 
ontwerpen door de schalen heen zijn uitgangspunten voor dit 
project en onderzoek. 

Dit is gedaan middels het gebruik van een case study, de Dubrovnik 
Rivièra in Zuid-Kroatië. Dit beslaat een regio van ongeveer 200km² 
land net ten noorden van de toeristische trekpleister Dubrovnik en 
omvat een aantal eilanden, een kuststrook met diverse kleine en 
grote baaien, een serie dorpen in valleien in het  binnenland en een 
ruig berggebied, alles op een steenworp afstand van de stad. 

De insteek hierin is om de regio direct bij de stad te betrekken en 
het te beschouwen als één toeristische regio, waarin de focus ligt 
op het inpassen van nieuwe attracties en activiteiten, gebaseerd 
op de principes van post-Fordist toerisme. De spreiding van deze 
groepen is te zien op de kaart hiernaast.

Het concept op regionaal niveau is zo gemaakt om de landschappelijke 
en culturele diversiteit die de verschillende dorpen en gebieden 
kenmerken extra te benadrukken en een divers toerismeaanbod 
te kunnen genereren. Hierdoor zijn er op het vasteland vier 
zones ontstaan, die zich specifi ek richten op een type toerist of 
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activiteit. De eilanden vormen ieder een eigen zone. Deze zones 
worden verbonden dmv. duurzame verbindingsnetwerken. De 
eilanden, kustdorpen en stad worden verbonden door een nieuwe 
bootverbinding. Om het achterland beter bereikbaar te maken zijn 
er twee bergtreinen ontworpen en de rest van de dorpen is met 
elkaar verbonden door een uitgebreid wandel- en fi etsnetwerk. 
Dit netwerk wordt begeleid door natuurgebieden, uitzichtspunten 
en gaat grotendeels over eeuwenoude paden door traditionele 
landbouwgebieden, waardoor de verbindingen al een attractie op 
zich vormen. 

Om de interactie tussen de schalen beter in beeld te krijgen zijn 
voor drie dorpen plannen op lokaal en detail niveau gemaakt. Voor 
het kustdorp Trsteno zijn deze op de volgende pagina’s te zien.
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DUBROVNIK: MÉÉR DAN EEN STAD

REGIONAAL PLAN
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Spreiding van de verschillende soorten toerisme over de regio. Concept: verbinden en zoneren

Huidige spreiding en verbindingen: focus op de stad, geen 
dwarsverbindigen.

Plan: uitgebreid fi jnmazig netwerk met dwarsverbindingen

TOURISMSCAPES
Bureau for landscape architecture
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CLUSTERS EN VERBINDENDE STRUCTUREN IN  DE KUST

TOERISME IN HET LANDSCHAP

Biking
Hiking

Arboretum
Churches

Historical villages
Ruins
Villas

Fishing trips
Markets

Restaurants
Nature areas

Nature reserves
Viewpoints

Boat trips
Kayaking

Sailing
Windsur�ng

Beach & swimming
Wellness

water front villa structure agricultural fi elds village +
main road

agricultural fi elds steep rocky slope
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HET CREËREN VAN EEN CENTRUM VOOR LOCAL EN TOERIST

LOKAAL ONTWERP: TRSTENO
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Fase 1: opknappen huidige structuren Fase 2: completeren van oude structuren Fase 3: inbreiden

Problemen: vergane glorie en ontoegankelijk Kwaliteiten: authentiek en vol historie

Concept: creëren van nieuw centrum (plein) 
waar alle verbindingen samenkomen. 
Versterken oude structuur: villazone en 
verdicht bergdorp op de helling
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EEN PLEIN DAT ALLES VERBINDT

DETAIL ONTWERP: MARKTPLEIN & WATERTUINEN

Trsteno is een kustdorp met ruim 300 inwoners. Het dorp 
bestaat uit twee delen, het in dit deel verder behandelde 
bergdorp en het havendorp. In de gloriedagen van de 
Republiek Ragusa woonden in Trsteno veel rijke kooplieden 
die hier hun villa bouwden. Hiervan zijn er nog enkele (vaak 
in vervallen status) aanwezig, waaronder de monumentale 
arboretum tuinen van Trsteno. De opgave in het dorp is 
om een nieuw centrum te creëren waar locals en toeristen 
elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten plaats kunnen 
vinden. Daarnaast vormt het de spil in het web van de 
verschillende routes langs de kust en het achterland in en 
verbindt het het centrum met de ingang van het arboretum 
als hoofdattractie. De wens van de bewoners om elkaar te 
ontmoeten staat hierin voorop en een waterreservoir om 
water uit te bron op te slaan voor de droge zomermaanden 
is hierin meegenomen. 

In het ontwerp staan de twee monumentale 500 jaar oude 
oosterse platanen en de bron centraal, waar door de 
gebouwen eromheen een typisch Kroatisch dorpsplein
gevormd wordt. Het zicht 
langs de stroom richting de 
zee is open gelaten om het 
fantastische uitzicht optimaal 
te benutten.De waterbakken 
vormen een nieuwe entree 
voor het arboretum en 
dienen daarnaast als extra 
waterberging. Deze bakken zijn 
gemaakt van typische lokale 
muurtjes en extra beleefbaar 
door houten vlonders met 
uitzicht op de Adriatische zee.
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WATER ALS VERBINDEND ELEMENT
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EEN VERBINDENDE ROUTE LANGS EN OVER HET WATER

GLASROUTE LEERDAM
ONTWERPOPGAVE

Locatie: Leerdam
Plangebied: tussen het Glasmuseum 
en Glasblazerij
Uitdaging: verbindende route

In opdracht van de gemeente Leerdam zijn we aan de slag gegaan 
om een route te ontwerpen die drie belangrijke toeristische 
functies van de glaskunst met elkaar verbindt; het Glasmuseum, 
de glasblazerij en de glasfabriek. De hoofdroute loopt over de 
historische Lingedijk, waar alle drie de attracties aan gelegen zijn 
en bied een mooi uitzicht en variatie, zoals het zicht op de oude 
binnenstad, de jachthaven en de Linge zelf. De route is vormgegeven 
als meetlint langs de normale weg, waardoor je altijd de afstand 
weet en het een leuke ervaring is voor de kinderen.
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DE LINGE ALS RODE DRAAD

DETAILS

Naast een route over de dijk is er een alternatieve route ontworpen 
die de drie attracties en het stadscentrum van Leerdam met elkaar 
verbindt: de rondvaartboot over de Linge. Zo is het mogelijk om 
alles vanaf het water te beleven en een combinatie te maken 
tussen wandelen en varen. Bij iedere attractie is een aanlegsteiger 
waardoor er een makkelijke link wordt gelegd tussen de rivier en 
de  glasroute.

Als extra toevoeging aan de route zijn er pocketparks ontworpen, 
plekken waar even uitgerust kan worden, glaskunst tentoongesteld 
kan worden en de kinderen kunnen spelen. Deze parken liggen 
meestal direct in combinatie met de attracties en de aanlegsteigers 
van de rondvaartboot.
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EEN LOGISCHE ROUTE

De loper vormt een visueel logische route en is in de avond extra 
opvallend door subtiele verlichting in de band. Zo wandel je langs 
de glasfabriek (onder), passeer je ongelijkvloers de provinciale 
weg (rechtsboven) en loop je langs het hofje van Aerden langs de 
Lingehaven naar de blazerij (rechtsonder).
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EEN RUSTPUNT VOOR IEDEREEN

Een van de pocketparks is vormgegeven als stoere speelplaats op een 
dijkverbreding. Het park is beplant met fruitbomen die typisch zijn 
voor de Betuwe en omgeven door een mooie beukenhaag. Midden 
in de boomgaard staat een grote klimtoren waarvan je een weids 
uitzicht hebt over de vallei van de Linge. Voor de ouders is er een 
uitkijkpunt over de rivier waardoor het een heerlijke plek is voor 
zowel toeristen als buurtbewoners om even te rusten en spelen.
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IEDER PARK MOET NAADLOOS OPGAAN IN HET LANDSCHAP

RECREATIEPARK SLIKKEN VAN FLAKKEE

ONTWERPOPGAVE
Locatie: Goeree-Overfl akkee
Plangebied: Slikken van Flakkee
Uitdaging: recreatiepark in een 
aantrekkelijke, energielever-
ende omgeving

Dit project is onderdeel van een toekomstvisie voor het eiland 
Goeree-Overfl akkee in de Zeeuwse delta. Het is een uitwerking van 
een nieuw buitendijks natuurgebied wat functies als ecologische 
veeteelt, waterzuivering, biomassaproductie en tourisme/recreatie 
herbergt. In dit gebied was mijn doel om het geplande vakantiepark 
vorm te geven en in het landschap in te passen, op een duurzame 
manier.

Het park is gesitueerd in het krekensysteem waar het gefi lterde 
water  de Haringvliet in stroomt. Deze combinatie; het attractieve 
krekenlandschap en de ligging aan het Haringvliet; vormt een ideale 
locatie voor een vakantiepark. De bungalows liggen verspreid over 
de eilanden en allen direct aan de kreek, gericht op het zuiden voor 
een beter energielabel. In het park is de combinatie met de natuur 
en de omgeving zeer belangrijk, de recreatieve paden lopen dwars 
over het park en de natuur komt letterlijk tot de voordeur. Enkel 
in het centrale gedeelte is de natuur meer beheerst zodat er een 
veilige omgeving ontstaat voor kinderen. Op andere eilanden lopen 
de herten en schapen zo tot de voordeur.

Door de combinatie te maken tussen natuur, biomassaproductie en 
vakantiewoningen ontstaat een park met een zeer ruime opzet die 
de bezoeker een echt vakantiegevoel kan geven. Aan de andere 
kant draagt de inpassing van verblijfsrecreatie bij aan het meer 
rendabel maken van dergelijke natuurparken en de bewustwording 
van mensen met duurzame veeteelt en energiewinning.
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ALLE WONINGEN MOETEN HETZELFDE FANTASTISCHE UITZICHT HEBBEN

TOURISMSCAPES
Bureau for landscape architecture



18
VANUIT JE LODGE KOM JE DIRECT IN EEN WILD LANDSCHAP MET SCHAPEN, HERTEN EN ANDER WILD

Op het eiland ontstaat een 
weids natuurlijk gevoel van vrijheid. 
Alle huizen zijn geplaatst aan de
zuidkant van het eiland en hebben 
een vrij uitzicht over de kreek en het 
natuurgebied. Dit wordt extra benadrukt door de architectuur, die 
aan de zuidkant een grote glazen wand bevat en zonnecollectoren 
op het dak (zie impressie). 

De rest van het eiland bestaat uit een natuurgebied met diverse 
stadia van successie, wat een zeer gevarieerd beeld geeft en ieder 
jaargetijde anders is. Zicht op vakantiewoningen vanaf kreek

Afwisselend natuurgebied met vee

DETAIL: WILDEILAND
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EEN WERELD WAAR JE OVERAL WEL EEN HUT KAN BOUWEN

DETAIL: CENTRUMEILAND

Op het centrale eiland bevinden zich de faciliteiten als receptie, 
zwembad en haven. Deze zijn geplaatst in een kas die dienst doet 
als warmteopvang voor piekmomenten. Rondom deze centrale 
voorzieningen zijn de bungalows voor families geplaatst, aangezien 
deze het meest gebruik maken daarvan. Ieder groepje bungalows 
heeft een door bosjes afgeschermd speelveld waar de kinderen 
veilig kunnen spelen en niet in het water kunnen vallen. Vanuit 
de bungalow is dan eenvoudig toezicht te houden. Ook zijn op 
dit eiland geen dieren aanwezig en ook geen wilde natuur om de 
omgeving veilig en overzichtelijk te houden.

Moerasbos voor waterzuivering

Veilige speelruimte voor de kinderen
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WEIDS EN OPEN LANDSCHAP VOL WATER

GEBIEDSPROFIEL WIJK & WOUDEN
ONTWERPOPGAVE

Locatie: Zoeterwoude-Hazerswoude
Plangebied: Wijk en Wouden
Uitdaging: inventarisatie landschaps- 
karakteristieken en richtlijnen voor 
toekomstige ontwikkelingen

Binnen de gebiedsprofi elen die gemaakt worden in opdracht van de 
Provincie Zuid-Holland dienen alle karakteristieke elementen en de 
werking van het landschap onderzocht en beschreven te worden. 
Dit om een basis te krijgen over de werking en ontstaan van het 
landschap. Binnen dit is er ook extra aandacht voor de woon-, werk- 
en recreatielandschappen. Vanuit deze karakteristieken worden 
richtlijnen, randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld om het 
landschap ook in de toekomst te behouden en waar mogelijk te 
versterken. 

Deze richtlijnen worden verder uitgewerkt in specifi eke voorbeelden 
om een idee te geven hoe ze werken. Dit wordt gedaan door middel 
van een drietal cases, waar actuele problemen of ontwikkelingen 
met behulp van het gebiedsprofi el uitgewerkt worden. Dit wordt 
gedaan door de verschillende kaart (zoals water, linten blijven 
linten, dorpsranden etc.) over en naast elkaar te leggen en dit aan 
te vullen met de ontwerpeisen die het gebiedsprofi el stelt.

Één van deze drie cases is het lint van Stompwijk met het zicht op 
de molengang en de A4. Hier wordt ter ontlasting van het lint een 
nieuw fi etspad voorgesteld in het veenweidelandschap. In het lint 
worden nieuwe grenzen gesteld door het gebruik van zichtlijnen en 
korrelgroottes.

Werking van het watersysteem

Zicht op het veenweide landschap vanuit de trein
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CASE LINT STOMPWIJK

ICOON VAN HET GROENE HART

Lange zichtlijnen in het open landschap: open houden Panoramazicht vanaf de A4: visitekaartje Groene Hart

Boezemlint hoog in het landschap; overzicht tussen de erven
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ZWARE WONING- EN RECREATIEDRUK

BRABANT AS IT SHOULD BE
ONTWERPOPGAVE

Locatie: Rijk van Dommel en Aa
Plangebied: Tussenstedelijk gebied 
tussen Eindhoven en Helmond
Uitdaging: duurzame ontwikkeling 
van gebied met groei

Ontwikkeling en behoud van het landschap in tussenstedelijk gebied, 
dat was het onderwerp van de BSc-thesis. In dichtbevolkte landen, 
zoals Nederland, is het een steeds groter probleem: steden die zo 
ver uit hun jasje groeien dat ze (bijna) aan elkaar vast groeien en 
een stedelijke brei gaan vormen. Daardoor komt er veel druk te 
staan op het gebied wat tussen de twee groeiende steden in ligt. 
Want wat is eigenlijk de functie van zo’n gebied, wat gebeurt er en 
vooral: wat is de waarde van zo’n tussenstedelijk buitengebied? Is 
het dus wenselijk om de steden aan elkaar te laten groeien of is de 
tussenruimte juist erg waardevol?

Met deze vragen gingen we op onderzoek in Brabant, in dit geval 
tussen Eindhoven en Helmond. Met als uitgangspunt bevolkingsgroei 
, vergrijzing en de verandering naar een duurzame wereld. Dit 
resulteert in een plan dat terug pakt op de landschappelijke opbouw 
van het gebied en daardoor groene bufferzones creëert tussen de 
steden op de bosruggen en in de beekdalen. Daartussen wordt in 
en buiten de dorpen gezocht naar manieren om de bevolkingsgroei 
te kunnen sturen en opvangen, van traditionele woonwijk en 
inbreiding tot het ombouwen van boerenerven (detail 1) en wonen 
in het bos (detail 2). Door het landschap om te vormen naar een 
woon- en recreatielandschap krijgt het extra waarde en zal het 
functioneren als landschapspark, die naast bewoning ook nog 
duurzaam voedsel (streekproducten), energie en waterberging en 
-zuivering produceert. In dit alles is de kenmerkende identiteit van 
het Brabantse zandlandschap de basis en de leidraad.
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EEN HERKENBAAR AUTHENTIEK LANDSCHAP

LANDSCHAPSPLAN
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BOERDERIJ VOOR DUMMIES

DETAIL: AKKERS

Door schaalvergroting en de druk op het land 
zullen steeds meer boeren erven leeg komen 
te staan. Deze kunnen gebruikt worden om 
het buiten wonen te faciliteren, rond een 
centraal erf kunnen woningen gecreëerd 
worden in oude boerderijen, schuren en 
stallen, die allen een weids uitzicht over 
de velden hebben. Diverse clusters samen 
vormen de typisch gehuchten op de essen die 
dit deel van Brabant karakteriseren.
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DETAIL: BOS

BETAALBAAR WONEN IN HET BOS VOOR IEDEREEN
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DRIEL IS NIET MEER TYPISCH BETUWE, DEN AANVAL WEL!

DRIEL: DEN AANVAL!
ONTWERPOPGAVE
Locatie: Driel
Plangebied: Gehucht Den Aanval
Uitdaging: Dorpsuitbreiding van 
250 wooneenheden rond Driel

1872 1906 1957 1990

Dit project is onderdeel van Design Studio IV: urbanity en kreeg 
als opdracht om in of rond Driel 250 wooneenheden te creëren. 
Driel is als dorp de laatste decennia regelmatig uitgebreid met 
conventionele woonwijken en daardoor een beetje karakterloos. Na 
een historisch analyse ontdekte ik dat Driel en het gehucht Den Aanval 
tot ongeveer 1925 een zelfde soort groei hebben doorgemaakt, die 
typisch is voor een dijkdorp in de Betuwe. Na 1925 is Driel echter 
sterk gaan groeien door de aanwezigheid van een kerk en een veer, 
waar Den Aanval achter bleef in het stadium van gehucht. Door deze 
snelle groei zijn er in Driel echter fouten gemaakt die Driel tot een 
karakterloos en dertien-in-een-dozijn dorp hebben gemaakt. 

Tijden zijn echter veranderd, door de nieuwe weg naar Arnhem 
en een station is Den Aanval klaar voor de volgende stap in de 
ontwikkeling naar dorp. Dit met het karakteristische afwisselende 
landschap als leidend ontwerpprincipe, wat de kans bied tot het 
ontstaan van een prachtige woonomgeving in het groen. Bij het 
ontwerp vormen de huidige structuren (huizen, wegen, akkers) de 

leidende processen voor het organisch ontwikkelen van een gehucht 
naar een dorp. Om dit te stimuleren zal de bouw ook in verschillende 
fases plaatsvinden.

Om het dorp niet achter de dijk te verstoppen maar juist gebruik te 
maken van de attractieve uiterwaarden en rivier wordt het dorp over 
de dijk heen getrokken door middel van dijkwoningen en drijvende 
woningen in de uiterwaarden, de dijk vormt hierin de hoofdstructuur 
van het dorp. Dicht tegen de dijk liggen de boerderijclusters, een 
dichtere woonvorm die gebaseerd is op de structuur van Betuwse 
dijkboerderijen en woningen en appartementen bevat rond een 
centraal erf. Verder van de dijk af liggen tweekappers en vrijstaande 
woningen in pypische boerderijstijl in de boomgaarden, deze liggen 
niet in een strak grid maar losjes verspreid langs de originele wegen 
en paden. Alle woningen hebben een kleine eigen tuin en delen een 
grote gemeenschappelijke hoogstamboomgaard.

De woningen in de uiterwaarden zijn in de detailontwerpen niet 
verder ontworpen. De twee deelontwerpen zijn gemaakt van een 
boerderijcluster en een ander boerderijcluster met losse boerderij-
woningen in de boomgaarden.
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DE VERSCHEIDENHEID VAN DE BETUWE MOET ZICHTBAAR ZIJN

DEN AANVAL DORPSPLAN

Laagstam 
boomgaard (pro-
ductie)

Drijvende 
woningen langs 
dam in uiter-
waard

Groot woonerf in 
gemeenschappeli-
jke boomgaard

Cluster wonin-
gen in gemeen-
schappelijke 
boomgaard

Woning op rand 
van boomgaard en 
akker

Dijkwoningen 
bij wiel
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HISTORIE EN EINDELOZE BOOMGAARDEN

DETAIL: ROND HET WIEL

HISTORIE EN EINDELOZE BOOMGAARDEN

Midden in het ontwerp ligt een boerderijcluster waar rond een 
centraal erf diverse typen woningen liggen. Oude boerderijen 
en schuren worden verbouwd tot woningen en ook een grote kas 
wordt omgebouwd tot appartementen aan het wiel. Daarnaast 
worden er in dezelfde stijl enkele woningen bijgebouwd. Parkeren 
is onder de kas geplaatst in een parkeerkelder, waardoor het erf 
met halfverharding een veilige speel en ontmoetingsplek voor de 
bewoners wordt, maar wel toegankelijk om oma met haar rollator 
of de boodschappen voor de deur af te zetten.

Dieper de boomgaarden in liggen boerderijwoningen met een of 
twee wooneenheden. De wegen zijn doodlopend en de woningen 
liggen afwisselend in kleine clusters of los, tussen de boomgaard, 
scheef op de weg om een speels beeld te geven. De huizen liggen 
vrij dicht op de weg, waardoor een besloten gevoel ontstaat. De weg 
(4,5 meter) is van asfalt met een kleine berm van gras. Deze wordt 
begrensd door een lage haad (1 meter) die de voortuinen van de 
haag scheid. Parkeren gebeurt op een oprit op eigen terrein. Tussen 
de huizen ligt een hoge haag die de tuinen scheidt van 2 meter. 
parkeren gebeurt op eigen terrein of voor bezoekers op grasstroken 
langs de weg. De tuinen van de woningen gaan naadloos over in 
de gemeenschappelijke boomgaard, die het gevoel van de Betuwe 
sterk met de dorpsidentiteit verbindt. 
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DIVERSITEIT ROND HET ERF

DETAIL: OP HET ERF
Centraal in dit ontwerp staat een boerderijcluster die bestaat uit 
3 monumentale boerderijen en een serie bijgebouwen, deels oude 
omgebouwde schuren, deels nieuwbouw. Parkeren gebeurt in de 
schuur midden op het terrein, verdiept en op de eerste verdieping. 
Om de schuur minder op te laten vallen is deze begroeid met 
klimplanten. Aan het begin van het erf, wat toegankelijk is via een 
asfalt weg zijn nog enkele parkeerplaatsen voor bezoekers. Om 
boodschappen of grote spullen binnen te brengen is over het erf 
een weg van 2,5 meter breed van kinderkopjes aangelegd.

De hoogstam boomgaard die gemeenschappelijk beheerd wordt is 
beplant met verschillende soorten fruitbomen, zoals appel en peer. 
Een vereninging van eigenaren staat garant voor de boomgaard, 
de onderbegroeiing is gras, waardoor je overal door de boomgaard 
heen kunt lopen en kinderen er fantastisch kunnen spelen. Zowel 
de boomgaard als het erf is door de bewoners naar eigen wensen te 
beheren en in te richten. Zo kunnen ze zelf een eigen sfeer creëren 
waardoor ze zich er thuis gaan voelen en ook zorg dragen voor de 
omgeving.

Via kromme asfalt wegen, aan beide kanten omsloten door een hoge 
haag kom je in een hele nieuwe wereld. Hierin staan 1 tot 3 woningen 
midden tussen de boomgaarden. Parkeren gebeurt op eigen terrein 
en de achtertuinen zijn gescheiden door een hoge haag.
In de achterwerelden ben je ver weg van het dorpse leven aan de 
straat en overheerst de rust en het weidse zicht door de boomgaarden 
rondom.
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KORT MAAR KRACHTIG

& VERDER NOG...
ONTWERPOPGAVE

Locatie: Zoeterwoude Weipoort
Plangebied: Gemeente Zoeter-
woude
Uitdaging: recreatief transferium 
(prijsvraag - eervolle vermelding)
Met medestudent Michael Beugelsdijk en twee planologie-docenten 
heb ik meegedaan aan de prijsvraag over een recreatief transferium 
in Zoeterwoude, die de randstad met het Groene hart moet 
verbinden. Als concept zochten we naar de beste verbinding, die niet 
alleen aansloot op de A4 (voorkeurslocatie), maar juist óók aansloot 
op de N11 en belangrijker het nieuwe station Zoeterwoude-Rijndijk 
aan de RijnGouwelijn. Door een directe verbinding met zowel OV 
als de weg te maken is dat de beste plek voor een transferium. Als 
concept voor de plek geldt inpassing; het transferium moet eruit 
zien en functioneren als lokaal boeren erf, waardoor het naadloos in 
het landschap opgaat en de karakteristieke structuur van het gebied 
benadrukken.

Uit het juryrapport (eervolle vermelding):
“Het Recreatief Transferium is gesitueerd aan de Ommedijkseweg 
nabij de aansluiting van op de N11. Een combinatie wordt 
gezocht met de nog te 
ontwikkelen halte van de 
RijnGouwelijn. Hiermee 
is het transferium goed 
bereikbaar met openbaar 
vervoer en de auto. Het 
plan is ontworpen als 
een nieuw boerenerf en 
past daarmee goed in 
de bestaande structuur 
langs de Weipoortseweg/
Ommedijkseweg.”

Om tot een goed plan te kunnen komen voor een nieuw dorpsplan 
dat het dorp Zuidbroek moet revitaliseren is er samen met Stichting 
Groninger Dorpen een participatief onderzoek gedaan naar de 
identiteit, kwaliteit, problemen , wensen en kansen die de inwoners 
hun dorp toeschrijven. Dit is gedaan door diverse interviews met 
mensen in het dorp, maar ook van de gemeente. Daarnaast zijn 
er twee bewonersavonden georganiseerd waarbij dmv. participatie 
actief met de bewoners is gezocht naar de problemen en kansen 
in hun eigen leefomgeving. Hiervoor werden ook enkele nieuwe 
manieren van participatie (oa. een fotomethode) gebruikt, waardoor 
we die direct konden testen of ze daadwerkelijk zouden werken.

Aan de hand van de resultaten van deze bewonersavonden en 
interviews is uiteindelijk door Stichting Groninger Dorpen een 
dorpsplan opgesteld.

ONDERZOEKSOPGAVE

Organisatie: Groninger Dorpen
Locatie: Zuidbroek, Groningen
Uitdaging: opstellen nieuw dorp-
splan dmv participatie
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IEDERE WONING HEEFT HET GEVOEL VAN VRIJHEID, MAAR ZE ZIJN GESCHAKED

& VERDER OOK NOG...

Voor het vak Health design wat ik volgde aan de Universiteit van 
Kopenhagen over ontwerpen met gezondheidszorg/beperkingen 
heb ik contact gezocht met Novadic-Kentron, die in Sint-Oedenrode 
een klooster om aan het bouwen waren naar een afkickkliniek voor 
jongeren die verslaafd zijn aan drugs, alcohol of games. Opdracht 
was om een buitenruimte te ontwerpen die veelzijdig was en goed 
gebruikt kon worden voor therapie en ontmoeten. Hiervoor heb ik 
de monumentale structuur van de tuin van het klooster behouden 
als basis, omdat dit een sterke basis is en de identiteit van het 
complex versterkt. Binnen de tuin zijn diverse zones gecreëerd 
waar sportieve activiteiten plaats kunnen vinden, een wandelbos 
voor goede gesprekken, een rustige plek rond een zwemvijver en 
een tuin waar de patiënten en familie/vrienden elkaar kunnen 
ontmoeten. 

ONTWERPOPGAVE

Organisatie: Novadic-Kentron, LIFE Copenhagen
Locatie: Damianenklooster, Sint-Oedenrode 
Uitdaging: tuinontwerp voor buitenruimte van 
jeugd-afkickkliniek in monumentaal klooster

In een onderzoek naar de ontwerpstrategiën en concepten van het 
Nederlandse vakantiepark heb ik diverse parken van de twee grootste 
aanbieders (Landal Greenparks en Centerparcs) onder de loep 
genomen uit verschillende tijdsperiodes. Al snel bleken de parken 
van Centerparcs rond een bijzonder concept te zijn gebouwd dat zeer 
tactisch en slim omgaat met privé en publieke ruimte, waardoor op 
een klein oppervlak toch het gevoel van vrijheid en een vrijstaand 
huis in het bos gecreëerd kon worden. Het is zeer duidelijk te zien 
dat dit gebeurt is door ‘trial and error’ of ‘research by design’, 
de oudste parken zijn echte levende testen van Centerparcs, hoe 
nieuwer het park hoe slimmer en uitgekiender het ontwerp en 
concept de perfectie 
is genaderd. De 
oude testparken 
zijn dan ook veelal 
doorverkocht (vaak 
aan Landal), maar 
Landal weet daarin 
lastig haar eigen 
concept op toe te 
passen.

Bij Landal Greenparks is het anders, de oude parken (Aegon-tijd) 
hebben een sterk concept en uitgekiend ontwerp en zijn duidelijk 
als Landal-park herkenbaar. In de nieuwe(re) parken is dit concept 
niet meer gehanteerd en dat vervalt vaak in een te vol park. Van 
deze nieuwe(re) parken is geen eenduidig concept, ieder park heeft 
zijn eigen.  

ONDERZOEKSOPGAVE

Organisatie: Landal Greenparks, Centerparcs
Locatie: diverse vakantieparken in NL 
Uitdaging: onderzoek naar concepten en 
ontwerpstrategiën van vakantieparken in NL
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KRACHTIGE, SIMPELE ONTWERPEN

INSPIRATIEPROJECTEN

CHAMP DE FOIRE, TREFFORTKINGO HOUSES, HELSINGØR

LANDSCHAFTSPARK DUISBURG-NORD CAP ROIG, L’AMPOLLA
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GAVE COMBINATIE TUSSEN HISTORIE EN MODERN

HOLMÉN, KOPENHAGEN GORKY PARK, MOSKOU

LANDSCHAPSPLAN DRENTSCHE AA ISLANDS BRYGGE, KOPENHAGEN
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DE LICHTSTAD, MIJN BAKERMAT

HET EIND(HOVEN)


