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> Mijn naam is Ruud Tak, 24 jaar en geboren in het Brabantse Roosendaal. 
Na de middelbare opleiding VWO Gymnasium aan het Norbertuscollege 
ben ik Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaan studeren aan 
de Wageningen UR. 

Na ruim drie jaar behaalde ik daar mijn Bachelor diploma, waarna ik 
doorgestroomd ben naar de Masteropleiding van dezelfde studie. 
Tijdens deze periode heb ik veel ontwerpervaring opgedaan in 
(internationaal) teamverband, heb ik van het werkveld mogen proeven 
tijdens mijn stageperiode bij Copijn Tuin-en Landschapsarchitecten en 
ben ik afgestudeerd op het toepassen van landschapsarchitectuur op de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme in het kustlandschap van Kroatië. 

De portfolio geeft een indruk van het door mij uitgevoerde werk en 
ervaringen tijdens mijn studie en stage in de periode 2011-2013. Werk 
waar ik trots op ben en wat mijn kwaliteiten als landschapsarchitect aan 
het licht brengt. 
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Personalia

Curriculum Vitea

Ruud Tak
Van Uvenweg 31
6708 AE
Wageningen
Geboren op: 15-12-1988, Roosendaal

Email:  ruud881215@gmail.com
Telefoon: 06-27 477 606
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/ruudtak/

> 

Opleidingen
sept 2011 - jun 2013   
  

sept 2007 - aug 2011

sept 2001 - jun 2007

• Master thesis: “The regional-local nexus: A landscape-based integral design 
strategy for sustainable tourism development in coastal landscapes Case study 
Dubrovnik Rivièra”.

      (eindbeoordeling: 8)
• Capita Selecta: “Het landgoed van de toekomst”.
       Wetenschapswinkel UR - project.

• Bachelor thesis: “Stedelijke druk op Brabantse dorpen”.
      (eindbeoordeling: 8)
• specialisatie Landschapsarchitectuur
• Commissielid PromotCie van studievereniging Genius Loci

• profiel Economie & Maatschappij
• keuzevakken: biologie en wiskunde A1,2

Master Landschapsarchitectuur
Wageningen Universiteit

Bachelor Landschapsarchitectuur 
en Ruimtelijke Planning 
Wageningen Universiteit

VWO Gymnasium
Norbertuscollege Roosendaal

>

Karaktereigenschappen:

“actieve houding, kritisch en meedenkend”

”goede argumentatie achter ontwerp”

”geeft mening op genuanceerde manier”



5

Sport: voetbal, badminton, squash, fitness
Buiten: wandelen, fietsen, vissen
Film en muziek, handtekenen

Werkervaring>
25-28 jun 2013

mei 2013 - jul 2013

sept 2011 - dec 2011  
 

apr 2007 - jun 2012

Gastspreker
‘Critical Tourism Studies’ congres
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Student- assistent BSc thesis
Wageningen Universiteit

Stagiair
Copijn Tuin-en Landschapsarchitecten, Utrecht

Medewerker bediening  
Restaurant de Cockpit, Bosschenhoofd

Presenteren resultaten van de Master thesis

Begeleiden van studenten bij de Bachelor thesis

• deelname aan diverse projecten op verschillende schaalniveau’s. 
• stageonderzoek ‘Copijn crisis-proof?’
(eindbeoordeling: 8)

Bardienst, serveren

>   
Taalvaardigheden
Nederlands:    
Engels:    
Duits:     

moedertaal
professioneel
basiskennis

>   
Computervaardigheden
Volledig bekend met de volgende software:
• Adobe CS (Illustrator, Photoshop, InDesign)
• Google Sketch Up
• AutoCAD
• Microsoft Office programma’s 

>   
Interesses 

2009 - 2012  Afdelingsvertegenwoordiger studentenflat 

2006 - 2011  Vrijwilliger bij Scouting Rucphen en diverse    
   jeugdactiviteiten

•  in het bezit van een rijbewijs (B) en auto

>   
Aanvullende informatie



Master thesis

Landen langs de Middellandse zeekust zijn populaire toeristische 
bestemmingen. Al eeuwen inspireert het kustlandschap miljoenen mensen 
met zijn ongerepte stranden, pittoreske historische dorpen en dramatische 
kustlijnen. Het landschap diende als basis voor toeristische activiteiten en 
zorgde voor de basis ingrediënten voor toeristische ervaringen.

Het massatoerisme dat sinds de jaren ’50 zijn intrede deed in deze 
kustlandschappen drukt een belangrijke (ruimtelijke) stempel op de 
ontwikkeling van toerisme. Een snelle ongecontroleerde groei van enorme 
‘footloose’ resorts met aan de kust veroorzaakte een hoge seizoensdruk 
en ruimtelijke concentratie op de smalle kuststrook, de prominente plaats 
voor deze grootschalige ontwikkelingen. 

Een alternatieve manier van goederen en service consumptie werd 
geïntroduceerd in de jaren ’70, als een tegenreactie op het massatoerisme. 
De focus op een meer kwalitatief en divers toerisme product zorgde voor 
een diversificatie van accommodaties en faciliteiten. De interesse voor 
lokale cultuur en natuur verlegde de focus van zon, zee en strand naar 
plaatsspecifieke landschapskwaliteiten. 

Sinds de jaren ’80 verscheen het concept van duurzaam toerisme. 
Inmiddels zijn er vele definities van dit concept, die elk anders te 
interpreteren zijn. 

Vanuit ons perspectief als landschapsarchitecten is het landschap 
een belangrijke schakel in het bereiken van duurzaamheid. Ook in 
de ontwikkeling van duurzaam toerisme zou het landschap moeten 
functioneren als een basis voor groei. 

De focus van deze thesis ligt op de ontwikkeling van duurzaam toerisme, 
toegepast op een studiegebied in Kroatië, de Dubrovnik Rivièra. 

>   

The regional- local nexus: A landscape-based integral design strategy for sustainable tourism development in coastal landscapes 
Case study Dubrovnik Rivièra

Toerisme ontwikkeling Kroatië

1960-1990: massatoerisme 1991-1995: burgeroorlog
verwoest toerisme industrie

1996- nu: herontwikkeling
massatoerisme

toekomst: zoektocht naar
duurzaam toerisme?

mrt 2012 - jan 2013

Inleiding

samen met Jesper Borsje
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jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

De focus op een paar doelgroepen 
veroorzaakt seizoenspieken.

Een bredere oriëntatie geeft mogelijkheden 
voor seizoensspreiding.

Huidige ontwikkeling

Voorgestelde ontwikkeling STON

KORČULA
 OREBIĆ 

CAVTAT

PLOČE

METKOVIĆ

VELA LUKA

BLATO

ZATON

MLJET
The active nature islandLASTOVO

The remote nature island

KORČULA
Paradise island with 
historical capital and 

beautiful bays

WEST-PELJEŠAC
Surfers & beaches

EAST-PELJEŠAC
Oysters, salt & wine

NERETVA-VALLEY
Agriculture and the river

DUBROVNIK RIVIÈRA
The cultural, rural and natural 

frontyard of Dubrovnik

DUBROVNIK
The cultural capital of the 

region

ELAFITI-ARCHIPELAGO
Laidback islands with a 
booming cultural history ŽUPA DUBROVAČKA

Sun, sea and sand

KONAVLE
The traditional rural 

hinterland

DUBROVNIK

DUBROVNIK

ULA

SARAJEVO

LJUBLJANA

DUBROVNIK - NERETVA 
COUNTY

N  
 0 10 km 20 km 50 km 

studiegebied in Kroatië, de Dubrovnik Rivièra. 

Toerisme ontwikkeling Kroatië



global

local

global

local

‘collectif’

?

large scale

small scale

?
?

?
?

?

large scale

small scale

In het onderzoek hebben we ons bezig gehouden met de relatie tussen 
regionale structuur- en landschapsplannen en lokale plannen voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme. Dit is een ontbrekende stap in de 
huidige ruimtelijke ontwikkeling van toerisme. 
In samenspraak met de lokale bevolking en regionale partijen hebben 
we een toekomstvisie ontwikkeld en concrete ontwerpen gemaakt voor 
enkele dorpen. Hierbij staat het landschap aan de basis van de toeristische 
ontwikkeling. 

Om vat te krijgen op het concept van duurzaam toerisme en de rol van 
landschapsarchitectuur in deze ontwikkeling is het belangrijk om inzicht te 
hebben in de theoretische context. 

Een belangrijke theorie in het vakgebied van toerisme ontwikkeling is de 
global-local nexus theorie. Deze theorie beschrijft de verhoudingen tussen 
actoren op verschillende schaalniveaus. Het samenwerken tussen deze 
actoren is een belangrijke fundering voor het vormen van een toeristisch 
product van een bepaalde bestemming.  Met het landschap als basis 
kan er met een integrale benadering coalities gevormd worden die op 
verschillende schaalniveaus aanwezig zijn.

In de thesis gaan we in op hoe deze collectieven gevormd kunnen worden 
door het stappenplan toe te passen op het studiegebied. 

Toerisme ontwikkeling: theorie

Toerisme ontwikkeling: praktijk

>   

1. De global- local nexus: interactie 
tussen actoren binnen en tussen 
schaalniveaus.

2. Convergentie tussen actoren vormt 
een ‘collectif’: een samenhangend 
product.

3. Het ontbreken van een integrale 
benadering in huidige toerisme 
ontwikkeling.

4. Het ontbreken van concrete 
ruimtelijke toepassingen in huidige 
integrale benaderingen.

Het onderzoek
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integral process

region

detailed design

local site

county

croatia

participatory moment

start adaptation

product

SOCIAL ENVIRONMENTAL

ECONOMIC

EDUCATIONAL

PARTICIPATION
OF LOCALS

AID TO
CONSERVATION

CULTURAL

                 
      

     
    

    
    

   
   

   
    

    
    

    

     
SUSTAINABILITY

large scale

small scale

!

the wider context    

landscape/site analysis  

connection with tourism  

concept and design challenges 

spatial development  

ideal situation/design    

1

2

3

4

5

6

local ‘collectif’

regional
‘collectif’

The regional-local nexusVoorstel: het landschap als basis voor de ontwikkeling van duurzaam 
toerisme

5. De steunpilaren van duurzaam toerisme. 6. Het landschap als basis voor een integrale 
benadering en passende ruimtelijke toepassingen.

7. De integrale benadering combineert de 
verschillende schaalniveaus met een concreet 
stappenplan.

8. Een 6-stappenplan is gebruikt om de integrale 
benadering uit te werken.

9. Op lokaal schaalniveau kan een ‘collectif’ 
gevormd worden door een coalitie van lokale 
ondernemers, gemeenschappen en overheden. 

10. De samenwerking tussen lokale coalities op een 
regionaal schaalniveau draagt bij aan het regionaal 
collectief. 

Toerisme ontwikkeling: theorie

Toerisme ontwikkeling: praktijk



1. De landschappelijke zones (bergen, valleien, 
kuststrook en eilanden) staan aan de basis van 
de toekomstige ontwikkeling van toerisme. 
Landschappelijke kwaliteiten, zowel natuur 
als cultuur zijn de ankerpunten voor verdere 
ontwikkeling. 

2. De identificatie van lokale kwaliteiten en 
potenties voor toerisme vormen zones die 
verschillen in de mate van ontwikkeling(intensiteit) 
en in oriëntatie op een bepaalde doelgroep. 

3. In plaats van parallelle infrastructuur, zoals 
het nu het geval is, worden er nieuwe knopen en 
assen gecreëerd die samen een regionaal netwerk 
vormen.

4. Elk knooppunt heeft een eigen focus op 
toerisme, afgesteld op de lokale kwaliteiten van het 
landschap en identiteit. De taartdiagrammen geven 
verhoudingen weer van de toerisme doelgroepen 
waarop een bepaalde plek zich kan focussen. 

1 2 3

4
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Het lokale ontwerp is gebaseerd op de toerisme 
doelgroepen, zoals ze bepaald zijn in de regionale 
structuur. 

Het oude rectorenpaleis, wat een centrale ligging 
heeft op het eiland Lopud, heeft een nieuwe 
bestemming gekregen: een nieuw plein, volkstuinen 
en de openstelling van het oude paleis geeft ruimte 
voor de interactie tussen de lokale bevolking en 
toeristen. De plek functioneert als een entree 
naar het achterland en kan de focus op andere 
doelgroepen faciliteren. 

doorsnede boulevard- paleis

impressie volkstuinen
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N  
 0 2 4 10 

plankaart lokaal ontwerp



Stageprojecten

Tijdens mijn stage bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V. in de 
periode september t/m december 2011 heb ik deelgenomen aan diverse 
projecten op verschillende schaalniveau’s.
In dit portfolio zal ik de projecten beschrijven waaraan ik hoofdzakelijk heb 
gewerkt of de bandbreedte laten zien van mijn werk. 

Dit zijn:

• het B.A.T.- terrein in Zevenaar 
• het UPC- gebouw in Leeuwarden.
• een workshop in Poelwijk;

De overige projecten zal ik hier kort aanhalen met een beschrijving van 
mijn werkzaamheden: 

>   

sept 2011 - dec 2011

Inleiding

Copijn Tuin-en Landschapsarchitecten, Utrecht

landgoed met een nieuwe zorgfunctie

• Onderzoek naar karakteristieken boerenerven
• Modellenstudie middels een maquette
• Kenschets van de Stekkenkamp

De Stekkenkamp - Ommen

Apollo House - Amsterdam

Evelien De Mey
Ronald van der Heide
Sander Rombout
Marc van der Zwet
Frederike van Mierlo

Begeleiders/collega’s>   

schaduwtuin ontwerp voor advocatenkantoor

• Doorontwerpen concept
• Tekenen plankaart en doorsnede
• Kiezen beplanting en materialisering

Hofpark- Schagen

beplantingsplan daktuin

• Beplantingsplan uittekenen in AutoCAD
• Soorten specificeren en kiezen
• Plantlijsten opstellen

Yulius - Sliedrecht

buitenruimte zorgcomplex

• Ruimtelijke analyse
• Modellenstudie
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Begeleiders/collega’s



Stageprojecten

Het B.A.T.-terrein is zeer bepalend geweest voor de ontwikkeling van
Zevenaar. De British American Tobacco fabriek zorgde voor 
werkgelegenheid en stuurde op die manier de groei van de stad. Sinds 
2008 is de productie van sigaretten gestopt en heeft de fabriek zijn functie 
verloren. De directie van B.A.T. heeft daarom aangegeven het gehele 
terrein te willen verkopen.
Een andere ontwikkeling is dat de gemeente Zevenaar zich van een
andere huisvesting wil voorzien. Een nieuw gemeentehuis zou het centrale
punt moeten worden van diverse sociale voorzieningen. 

De ruimtelijke opgave is dan ook om deze ontwikkelingen te laten landen
op de plek, zonder de geschiedenis van het B.A.T. kwijt te raken. Het totale
plaatje moet een meerwaarde creëren voor de stad en recht doen aan de
kwaliteiten van het gebied.

De oude structuur van het fabrieksterrein geeft diverse mogelijke 
handvaten voor de ingreep. De maat van de fabrieksgebouwen, de oude 
bomen, de ruimtelijke compositie en de korrelgrootte zijn sturend voor het 
ontwerp.

Er is gekozen om de woonvraag op te delen in twee woongebieden, die 
gescheiden worden door een groene wig. Het stedelijke woongebied is het 
westelijke deel dat grenst aan de binnenstad, het oostelijke deel heeft het 
imago van een woonpark, gelegen in het landelijke gebied. 
Als groene buffer en corridor ligt de groene wig te midden van deze 
woongebieden. Als een natte ader creëert het de verbinding tussen het 
Rijnstrangengebied en de achterliggende komgronden. De gradiënt van 
stedelijk naar landelijk is terug te zien in de verschillende woonmilieus die 
een plaats hebben gekregen in het ontwerp.

>   

Zevenaar - 12ha - 2011

ruimtegebruik en uitgeefbaarheid

Mijn werkzaamheden:
• Deelnemen aan het planproces en planvorming.
• Illustreren van het masterplan aan de hand van: doorsneden, plattegronden, 

een vogelvlucht, principetekeningen, sfeerbeelden en structuurkaarten.
• Het maken van het projectboekje.

B.A.T.-terrein Zevenaar
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vogelvlucht eindbeeld



plankaart eindsituatie
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details in rooilijnen geeft een wisselend
straatbeeld

doorsteekjes in bouwvolumes

doorsnede groene wig

situatieschets straatbeeld



Stageprojecten

Het nieuwe UPC-kantoor in Leeuwarden heeft twee atria die als bijzondere
binnentuin ingericht moeten worden. Copijn werd benaderd om de atria te
ontwerpen en in een eventueel vervolgstadium, te realiseren.

Het noordelijke atrium op de eerste verdieping is de centrale ruimte 
die dient voor de ontvangst van bezoek. Het is een dynamische plek, 
er is constant beweging. Met beplanting en water zijn verschillende 
ruimtes gevormd. De ruimtes lopen met gebogen lijnen in elkaar over. 
Hierdoor ontstaat een sfeervolle tuin met prettige zitplekken en duidelijke 
looproutes.

Het zuidelijke atrium op de tweede verdieping is bedoeld voor ontspanning
van het personeel. Ontspanning is niet alleen rust en stilte, maar ook 
beweging en lekker genieten van een hapje of drankje in een groene 
omgeving. Het belangrijkste element in deze binnentuin is de vlonder. Deze 
ligt centraal in de ruimte en is aangekleed met Fatboy’s een schommel en 
tropische beplanting. Op verschillende plaatsen loopt de vlonder omhoog. 
De verhoogde vloer zorgt voor een speels effect en dient tevens als zit-of 
hangobject.

>   

Leeuwarden - 2011

Mijn werkzaamheden
• ontwerpen van de atria
• plankaarten opgewerken met de hand en impressies 

tekenen van de details.

detail zitelement impressie vlonder

UPC Leeuwarden
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Atrium noord Atrium zuid



Workshop Poelwijk>   
Tijdens mijn stage bij Copijn kwam er een initiatief om op de plek van het 
voormalig kasteel Poelwijk een nieuwe ontwikkeling te starten in de vorm 
van een zorginstelling. Deze instelling zou moeten refereren naar het oude 
kasteel en daarom ook de fysieke uitstraling krijgen van een kasteel. 
De plek zou in de toekomst kunnen fungeren als een corridor binnen 
het concept van Stadslandgoed Zevenaar, wat de relatie zoekt tussen de 
verschillende landgoederen en het Rijn-Strangengebied, in de vorm van 
groene en blauwe verbindingen.

Om dit initiatief van de grond te laten komen en een concrete invulling te
genereren, is er op 25-11-2011 een workshop geweest waarbij er is 
gediscussieerd over het “nieuwe Poelwijk”. Sander Rombout vroeg me deze 
workshop voor te bereiden met als vertrekpunt een landschapsanalyse en 
maquette.

Mijn werkzaamheden
• landschapsanalyse
• modellenstudie
• maquette bouwen
• deelnemen aan de workshop

Naast de analyse van het landschap heb ik ook ingezoomd op de locatie en
ook daar een analysekaart van gemaakt om de context helder te krijgen. 
Aan de hand van deze analyses en een modellenstudie is de workshop 
gestart. Als aanleiding voor discussie had ik een modellenstudie 
voorbereid, die ik aan de hand van een maquette heb uitgelegd in de 
workshop. 

Na afloop van de workshop waren de deelnemers zeer te spreken over 
deze manier van werken, omdat het heel interactief en begrijpelijk is door 
het gebruik van een maquette.

Stageprojecten
Poelwijk - 2011

kenschets landschap

Workshop Poelwijk
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model 1: assen met kamers model 2: groene buffer met kasteel als deel van het 
bestaande ensemble

model 3: centrale as met het kasteel op het hoogste 
punt

N N
werkschets maquette eindbeeld



Master Atelier 

Het centrale thema van het Master Atelier 2011 was ‘energy islands’. 
Het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland is een populaire toeristische 
bestemming in de zomer, maar het heeft nog vele andere kwaliteiten dan 
de zon, zee en strand die een bezoek waard zijn. De gemeente wil daarom 
alternatieve recreatie aanmoedigen en een plaats geven op het eiland.

Naast deze vraag voor recreatie diversificatie moet er de combinatie 
gemaakt worden met het thema van het Atelier: energie. Tijdens de 
eerste groepsfase is er besloten om energie- clusters te maken waarin de 
combinatie wordt gemaakt met andere vormen van landgebruik, zoals 
bijvoorbeeld recreatie. 

Een voorbeeld van zo’n cluster zou de haven van Bommenede kunnen zijn, 
waar er een niche-markt gecreëerd kan worden voor een publiek wat rust 
zoekt in de vrije natuur. De locatie is nu een kraamkamer van verschillende 
unieke vogelsoorten en is bekend als een afgelegen, rustige plek.

Het ontwerp is gebaseerd op de landschapselementen zoals de oude 
kreek, de havenmonding en de slikken. Door gebruik te maken van 
gewassen die als biomassa kunnen dienen kan er een landschap gecreëerd 
worden wat bijdraagt aan de energieproductie van het eiland.
Daarnaast kan er door het oude krekensysteem in vrije loop te laten een 
groter leefgebied gemaakt worden voor de vogels die hier nestelen. In 
dit natuurlijke landschap zijn enkele ‘ecohouses’ geplaatst die geheel 
zelfvoorzienend zijn qua energie en het gevoel geven op een totaal 
afgelegen plek te zijn. 

Door dit ontwerp kan er een niche markt gefaciliteerd worden, wat de 
eerste aanzet kan geven voor het verbreden van het toeristische seizoen 
van Schouwen- Duiveland en bijdraagt aan de eigen productie van energie.

>   

Energy Islands: ‘Schouwen-Duiveland’ - 2011

impressie energie- eiland

Hotspot

Historische kern

Jachthaven

Accommodatie

Inleiding
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energiekaart Bommenede

Grevelingen 

Old creek

Mudflats

Drowned village Bommenede

Sea dikes

Harbor

Arable land

Heat/cold storage

Export point biomass

Solar roof

Birdwatching

Parking 

Arrival
Departure

1

2

3



A A”

A”A

B”B

B B”

Old landscape element: creek - Biomass production: grasses + SRC 
Passive housing + solar cells +H/C storage - Water storage in winter

SRC       road     grass    passive house         grass  creek sea dike           eco hotel   terrace          boulevard         dock

Facilities for fishing, boating, diving, cycling, walking - Limo-service
SPA/Wellness - VVV - Local products - Eco hotel+restaurant

1 2
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C

C

C”

C”

mudflats                birdwatching hut + wooden paths                                    SRC

Unique saline nature - Wooden paths - Birdwatching huts - Rare bird/insect 
species - Heckrunderen - SRC - Special birds/insects
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Capita Selecta

In het kader van Capita Selecta heb ik vooronderzoek verricht voor de 
Bachelor Thesis Landschapsarchitectuur met het thema: Landgoed 
(Holtveld) als landschapsmachine. 

Dit is gekoppeld aan het verzoek van Stichting Holtveld aan de 
wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de ruimtelijke ontwikkeling 
en vormgeving van een nieuw landgoed. 

De stichting wil toewerken naar een landgoed dat voldoet aan de 
rangschikking van de Natuurschoonwet en waar zorg voor elkaar en de 
omgeving centraal staan. Actieve verbindingen leggen met de omgeving en 
hun bewoners is een belangrijk uitgangspunt van de initiatiefnemers. 

Het verslag gaat in op de centrale thema’s in de thesis, zoals de 
permacultuur, de NSW 1928 en nieuwe landgoederen. 

>   
‘Landgoed van de toekomst’

Roermond - 2011
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