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Alkmaar en Heiloo - Visie Groene natuurzones Boekelermeer-Zuid Het opstellen van een visie voor 120 hectare groene natuurzones op het duurzame bedrijventerrein in de
Boekelermeer. Basis voor het plan vormde breed overleg met alle betrokkenen. Belangrijk onderdeel is de
inrichting van compensatiegebieden voor de Rugstreeppad (Flora en Faunawet). Naast natuur is ook
aandacht voor extensieve recreatiemogelijkheden, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten.
Verschillende deelgebieden zijn uitgewerkt tot concrete inrichtingsplannen. Voor de rotondes ontwerp van
Stalen elementen die refereren aan de onzichtbare Rugstreeppad.
Opdrachtgevers: Gemeente Alkmaar en Gemeente Heiloo en Delta vastgoed voor verschillende deelgebieden
(realisatie vanaf 2003 tot heden)
Alkmaar - Algemene Begraafplaats Opstellen van een ontwerp voor de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats met 1.050 graven. Op de
begraafplaats is veel aandacht voor het beplantingsassortiment. Voor de scheidingen tussen de graven zijn
cortenstalen pergola’s ontworpen.
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar (gerealiseerd)
Alkmaar - Bergermeerpolder Opstellen van een visie op de groene ontwikkeling van het bedrijfsterrein Bergermeerpolder. Voor de
waterplas, een natuurhoek en de zone langs de Molensloot zijn concrete natuurontwikkelingsplannen
opgesteld.
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar (gerealiseerd)
Alkmaar - Comeniusstraat In overleg met de Gemeente Alkmaar en Rijkswaterstaat is een plan opgesteld om een dichte groenstrook
langs de ringweg om te turnen in een transparante groenzone. Hierbij is gestreefd naar een zichtlocatie voor
de achtergelegen bebouwing in combinatie met een gevarieerdere groenstructuur.
Opdrachtgever: Thunnissen Select B.V.(gerealiseerd)
Alkmaar - Elzasstraat Ontwerp voor de woonomgeving van de woongroep die bestaat uit 4 gebouwen aan de Elzasstraat. De
openbare ruimte tussen en rond de gebouwen wordt in overleg met de bewoners omgevormd van “straat”
tot “tuin”. Ook alle erfafscheidingen worden vervangen door een combinatie hoge en lagere, groene en
houten erfafscheidingen.
Opdrachtgever: Woonwaard i.s.m. Gemeente Alkmaar (gerealiseerd)
Alkmaar - Paddenpoel Voor een niet in gebruik zijnd grasveld in park Alkmaarderhout is een ontwerp gemaakt om het gras om te
vormen tot een natuurlijke paddenpoel met erlangs een wandelpad.
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar (gerealiseerd)
Alkmaar - Vlindertuin In park Oosterhout worden nieuwe functies en belevingen toegevoegd. De vlindertuin is er hier een van.
Voor de vlindertuin is het ontwerp inclusief beplantings- en vegetatieplan opgesteld.
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar (gerealiseerd)
Alkmaar - Zandersloot Het gebied tussen de nieuwe appartementen op het voormalig AZ-terrein in Alkmaar en de Zandersweg
heeft een groen-ecologische bestemming. Voor dit gebied is een inrichtingsplan opgesteld.
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar (in ontwikkeling)
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Amsterdam - Stadsdeel Bos en Lommer - Ecologisch Werkboek Praktisch werkboek met de achtergronden van het ecologisch beheer, beschrijvingen en foto’s van de
beheergroepen, overzichtskaarten met foto’s van elk ecologisch beheerd deelgebied.
Opdrachtgever: Stadsdeel Bos en Lommer
Amsterdam – Alpha business park
Opstellen groenplan voor de entreezones en parkeerplaats voor het bedrijfsterrein.
Opdrachtgever: Van Wieringen Prins hoveniers (gerealiseerd)
Beverwijk en Heemskerk - Groenplan Broekpolder Het uitwerken van de hoofdgroenstructuur voor de nieuwbouwwijk Broekpolder (circa 3.500 woningen).
Voor elk aspect (bomenstructuur, oevers, buurt- en wijkstructuur, speelplekken, ecologische structuur) zijn
de principes voor de inrichting aangegeven. Een kwaliteitsnormering vormt een onderdeel van de
planvorming.
Opdrachtgever: Projectbureau Broekpolder (gebruikt als basis voor alle deeluitwerkingen)
Beverwijk en Heemskerk - Inrichting openbare ruimte buurten in de Broekpolder (circa 3.500 woningen)
Opstellen van ontwerpen voor de openbare ruimte en bepalen van de assortimenten voor de bomen en
heesters voor de Lanen 7, 8 en 9, de Wierden, Waterbalkon, Citadel, de Ladders en Waterwijk in de
Broekpolder. De plannen komen tot stand in overleg met de stedenbouwkundige architecten van de
verschillende woonbuurten.
Opdrachtgever: GEM Broekpolder Beheer B.V. (vanaf 1999 tot 2014 gerealiseerd)
Beverwijk en Heemskerk - Florispark Broekpolder Opstellen inrichtingsvisie en ontwerp voor het Florispark. Het park is circa 4 kilometer lang met een breedte
van 10 tot 40 meter. Bijzonder in het park is de uitstraling van Floris V met enkele burchten gemaakt van
grondlichamen. Op deze burchten zijn avontuurlijke speelplekken gerealiseerd en zijn bomen afkomstig uit
de Breestraat in Beverwijk geplant. De uitstraling van het park is informeel en natuurlijk.
Opdrachtgever: GEM Broekpolder Beheer B.V. (gerealiseerd)
Bloemendaal – advies kunstgras en verlichting sportvelden
Analyse en voorstellen voor de landschappelijke inpassing van de hockey-en voetbalvelden in de
waardevolle strandvlakte
Opdrachtgever: gemeente Bloemendaal (gerealiseerd)
Castricum - Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch – kleur & meubilairgebruik Rapportage met het te gebruiken meubilair (banken, verlichting, fietsenstallingen, afvalbakken e.d.). Doel
was tot meer eenheid in het park te komen.
Opdrachtgever: Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch (gerealiseerd)
Castricum - Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch - diverse deelontwerpen Ontwerpen opgesteld voor het terras bij het restaurant, het openluchttheater, de entreezone, het
stiltecentrum, buitenruimte zalencomplex de Clinghe en diverse kleine locaties.
Opdrachtgever: Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch (gerealiseerd)
Driehuis - Zorgcentrum Huis ter Hagen Opstellen ontwerp voor de buitenruimte van zorgcentrum Huis ter Hagen in Driehuis. Veel aandacht voor de
overgang openbaar-privé, ruimtes om te zitten en de inpassing in de omgeving.
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen (gerealiseerd)
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Gorinchem - Lingewijk-Noord Opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van circa 250 woningen in Lingewijk - Noord.
Bijzonder is de inpassing van de bestaande ijsbaan in het plan. Onderdelen zijn het groenplan,
schetsontwerpen voor de speelplekken en de materialisering.
Opdrachtgever: Lingewijk - Noord CV (gerealiseerd)
Gorinchem - Hoog Dalem Opstellen inrichtingsplannen voor de openbare ruimte deelgebied “de zuidelijke eilanden”. De Hollandse
waterlinie vormt de inspiratie voor de uitstraling van de woonwijk. De zuidelijke eilanden bestaan uit 6
cultuurlijke woonvelden met circa 350 woningen en de ruige avontuurlijke groenzone met avontuurlijke
speelplekken.
Opdrachtgever: Laag Dalem zuid CV (deels gerealiseerd, deels in ontwikkeling)
‘s Gravenhage - Politie Haaglanden Voor alle buitenruimtes van de Politie Haaglanden is een masterplan opgesteld met daarin opgenomen de
gewenste ontwikkeling. Het entreegebied en de binnentuin van het hoofdbureau Politie Haaglanden aan de
Burgemeester Patijnlaan zijn concreet vormgegeven.
Opdrachtgever: Bureau Huisvesting Politie Haaglanden (gerealiseerd)
Haarlem - MSD-terrein Opstellen van een Masterplan voor het 18 hectare grote bedrijfsterrein. In het plan is de hoofdstructuur
bepaald voor de uitbreidings en herstructurering van het bestaande terrein. Duurzaamheidsprincipes en
versimpeling aan elementen vormen het uitgangspunt. Voor verschillende deelgebieden zijn concrete
ontwerpen gemaakt.
Opdrachtgever: Merck Sharp & Dohme BV (gerealiseerd)
Heemskerk - Groenplan De Trompet Opstellen groenplan, beplantingsplan en natuurplan voor het duurzame bedrijventerrein De Trompet.
Opdrachtgever: Gemeente Heemskerk (gerealiseerd)
Heemkerk - Wijkpark de Vlaskamp in de Broekpolder Opstellen ontwerp voor het wijkpark conform de Belvédere-gedachte, omvang 6 hectare, op het
rijksarcheologisch monument in Broekpolder. De vormgeving van het park is gebaseerd op de
archeologische vondsten en bestaat uit een kwelderwal, de weilanden, een skatekreek en offerplaats.
Opgenomen in Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke kwaliteit Provincie NH)
Opdrachtgever: GEM Broekpolder Beheer B.V. (gerealiseerd)
Heemskerk - Floricultura Ontwerpen gemaakt voor de landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen die worden gebruikt voor
de orchideeënteelt, inclusief de HWA-bassins.
Opdrachtgever: Floricultura (gerealiseerd)
Heemskerk – recreatiepark Patatoloog –
Opstellen landschapsadvies en inrichtingsplan voor kleinschalig recreatiepark op het terrein van de
Patatoloog ten bebhoeve van omgevingsvergunningsvergunning.
Opdrachtgever: Patatoloog (i.s.m. MEES ruimte en milieu, in ontwikkeling)
Heemskerk-Uitgeest - Ecologische verbindingszone 302 Opstellen van het projectenboek voor het tot stand komen van de ecologische verbindingszone.
Opdrachtgever: De Groene Long (wijziging in beleid, niet gerealiseerd)
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Heerhugowaard - Plein Gouwe Opstellen herinrichtingsplan voor een speel- en parkeerplein in Rivierenwijk, in overleg met bewoners.
Opdrachtgever: Stichting Woonwaard (gerealiseerd)
Heiloo - Woonlandschap Zandzoom & Zuiderloo Opstellen van het groeninrichtingsplan voor het woonlandschap Zandzoom - Zuiderloo. De landschappelijke
structuur en de cultuurhistorie vormen het uitgangspunt voor de “groene ruggengraat” voor het te
ontwikkelen woonlandschap (ruim 1000 woningen).
Opdrachtgever: Gemeente Heiloo (in ontwikkeling)
Hoofddorp - Park Overbos In de vorm van ateliersessies met allerlei betrokkenen (omwonenden, kinderen, ouderen uit omgeving,
tieners) komen tot een visie voor het wijkpark Overbos in Hoofddorp.
Opdrachtgever: Woonmij de Vaart( thans De Woonmaatschappij) (discussierapport)
Katwoude – Hotel van der Valk
Landschapsadvies in kader uitdbreiding Welness in kader verkrijgen omgevingsvergunning.
Opdrachtgever: Van der Valk i.sm. MEES ruimte en milieu (in ontwikkeling)
Krommenie - Volwerf en omgeving Opstellen van woonomgevingsplannen voor twee grote openbare ruimtes en een wandelpad in de
woonwijk Volwerf, in overleg met bewoners.
Opdrachtgever: De Woonmij Zaanstad (thans Parteon) (gerealiseerd)
Krommenie - Zorgcentrum Rosariumhorst Opstellen ontwerp voor de woonomgeving voor de nieuwbouw van Rosariumhorst. Onderdelen zijn de
entree, parkeerplaatsen, binnentuin, toegangsweg en aanpassingen groen rondom de bestaande bouw.
Opdrachtgever: Saenwonen (gerealiseerd)
Limmen - Begraafplaats Ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande begraafplaats in het centrum van Limmen met circa 700
graven. Het ontwerp is een uitwerking van het stedenbouwkundig plan Disseldorp van VHP architecten.
Opdrachtgever: R.K. Parochie H. Cornelius (gerealiseerd)
Limmen - Verzorgingscentrum De Cameren Ontwerp voor de woonomgeving van het verzorgingscentrum (entree, bomen, parkeren, toegangsweg,
verblijfsplekken) en appartementencomplex. Het ontwerp is een uitwerking van het stedenbouwkundig plan
Disseldorp van VHP architecten.
Opdrachtgever: Stichting Woonzorg Lage Weide (gerealiseerd)
Limmen – buurt De Vereeniging Opstellen inrichtingsplan openbare ruimte 22 woningen, wijkje op locatie van voormalige zuivelfabriek.
Tevens ontwerp kunstobject voor gevelstenen uit voormalige kaasboerderij.
Opdrachtgever: Corporatiekracht (in uitvoering)
Lisse - Geestwater –
In Geestwater zullen circa 150 woningen worden gerealiseerd. De stedenbouwkundige verkaveling en de
woningarchitectuur wordt verzorgd door JSA. De inpassing en vormgeving van de openbare ruimte wordt
door ons gedaan.
Opdrachtgever: Jorissen Simonetti architecten (niet doorgegaan vanwege crisis)
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Marken - Bomenplan In overleg met de dorpsraad een plan opgesteld over hoe om te gaan met bomen in relatie met het open
landschap. Het plan biedt handvaten voor het behouden van zichtlijnen en weidse horizonten.
Opdrachtgever: Gemeente Waterland (vastgesteld)
Naarden - Appartementen locatie Apostolische kerk Opstellen beplantingsplan voor de buitenruimte rondom de nieuwbouwappartementen op het terrein van
de voormalige kerk, in overleg met omwonenden en gemeente Naarden.
Opdrachtgever: AM Wonen (gerealiseerd)
Nigtevecht – Brug en natuurverbinding Amsterdam Rijnkanaal
Fiets- en natuurverbinding brug Nigtevecht, verzorgen belangrijk deel Publiek Private Samenwerking
middels opstellen IdentiTijdswijzer, in opdracht van Ballast Nedam
Opdrachtgever: Ballast Nedam, i.s.m. de Tijd in Ruimte Tafel (bestemmingsplan vastgesteld, in uitvoering)
Nootdorp - ‘s-Gravenhout In overleg met de stedenbouwkundige Khandekar opstellen van het Masterplan voor de groene inrichting
voor de woonwijk ‘s-Gravenhout te Pijnacker-Nootdorp. Tevens hebben wij de concrete groenplannen voor
de deelgebieden het Balijbos, het Lint en de Rietlanden verzorgd.
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp (gerealiseerd)
Oudewater - Ecologische zone Visie en beplantingsplan voor de ecologische zone met wandelpad langs het bedrijventerrein Tappersheul.
Opdrachtgever: Gemeente Oudewater (gerealiseerd)
Osdorp en Slotervaart - Ecologische route Ringvaartdijk Uitwerking van de ecologische verbindingszone de Groene As ter hoogte van de stadsdelen Osdorp en
Slotervaart.
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland (i.s.m. Buro Hollandschap, gerealiseerd)
Purmerend - Park de Noord Opstellen herinrichtingsplan om meer natuur met vlinders in het park te realiseren.
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend (niet gerealiseerd)
Purmerend - Woonomgeving Gors Noord Onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de woonwijk Gors Noord. Aandacht voor het vergroenen
van de waterpartijen, het aantrekkelijk maken van de 6 binnenterreinen met een speelfunctie en het
opfleuren van de woonstraten met geveltuinen. De binnenterreinen en de centrale waterpartij met grote
vlonders zijn in concrete ontwerpen in overleg met de bewoners uitgewerkt.
Opdrachtgevers: Gemeente Purmerend en Wooncompagnie (gerealiseerd)
Purmerend - Wheermolen In Wheermolen vind een herinrichting van de wijk plaats, de flats aan de Mercuriusweg blijven
gehandhaafd. Opstellen van ontwerpen, in overleg met bewoners, voor de herinrichting van de openbare
ruimte rondom de 4 flats langs de Mercuriusweg.
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend (gerealiseerd)
Purmerend - Woonomgeving Rosa Manushof / Tien Gemeenten Opstellen ontwerp voor de woonomgeving van de nieuwbouw van het zorgcentrum en appartementen. Het
groen bestaat uit 3 langgerekte groenstroken tussen de bebouwing.
Opdrachtgever: Woonzorg Nederland (gerealiseerd), i.s.m. FKG-architecten
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Purmerend - Beplantingsvisie Weidevenne Ontwikkelen beplantingsvisie met sfeerbeelden en assortimenten voor de nieuwbouwwijk Weidevenne
(circa 7.000 woningen). Voor de deelgebieden zijn de beplantingsplannen nader geconcretiseerd.
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend (gerealiseerd)
Purmerend - Beplantingsplan Baanstee Opstellen beplantingsplannen voor bedrijventerrein de Baanstee.
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend (gerealiseerd)
Rotterdam - Onderzoek Haven en Stad Inventarisatie huidige situatie en inventarisatie beleid voor de aspecten natuur en recreatie voor het
havengebied en de stad Rotterdam in het kader van de ontwikkeling voor de 2e Maasvlakte.
Opdrachtgever: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Santpoort-Noord - Dorpscentrum Broekbergenplein & Hagelingerweg Opstellen van een visie voor het historische dorpscentrum en uitwerken tot herinrichtingsplannen voor het
winkelgebied langs de Hagelingerweg en het Broekbergenplein.
Opdrachtgever: Gemeente Velsen (gerealiseerd)
Santpoort-Noord – tennispark LTC Groeneveen –
Als vrijwilliger meedenken en tekenen over de nieuwe inrichting van het tennispark.
Opdrachtgever: LTC Groeneveen (in ontwikkeling)
Tuitjenhorn - Campingpark de Bongerd Ontwerp voor het nieuwe natuurpark op de luxe 5 sterrencampingpark. Op het terrein zijn 275
kampeerlocaties gesitueerd langs de beek, langs houtwallen, in 4 boomgaarden en op een aantal weiden.
Opdrachtgever: Recreatieondernemers de heer en mevrouw Vriend (groen is gerealiseerd, ingebruikname
uitgesteld)
Tuitjenhorn - Belevenispark op Campingpark De Bongerd Planvorming avontuurlijke speelplek met bijzondere attracties ontworpen door Jurgen Begland, als
onderdeel van Holle Bolle Boom te Tuitjenhorn.
Opdrachtgever: Recreatieondernemers heer en mevrouw Vriend (gerealiseerd, dit belevenispark vormde
mede de aanleidingvoor de benoeming tot recreatieondernemers van 2008)
Uithoorn - Verzorgingscentra wijk Zadelhof Opstellen ontwerpen voor twee verzorgingscentra, inclusief speellocaties en parkeervoorzieningen.
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn (gerealiseerd)
Uithoorn - Speellandschappen
Opstellen van ontwerpen voor drie avontuurlijke speellandschappen in Uithoorn. De speellandschappen zijn
gemaakt in overleg met kinderen die voor de idee-vorming collages en maquettes hebben gemaakt.
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn (gerealiseerd)
Uithoorn - Buitenruimte kinderboerderij Ontwerp voor de buitenruimte met ruime speelplek geschikt voor minder valide kinderen.
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn (gerealiseerd)

Velsen – allerzielenvieringen op de begraafplaatsen van de gemeente Velsen Als bestuurslid bijdragen leveren en adviseren omtrent de inrichtingsplannen voor de Allerzielen Verlicht
Velsen vieringen.
Bestuurslid van 2009 - 2017
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Velserbroek - Manege de Hofgeest Opstellen ontwerp voor de buitenruimtes van de manege.
Opdrachtgever: Terra Beheer (gerealiseerd)
Velsen-Noord - Ontwerp volkstuinencluster Als onderdeel van het Groen- en Waterplan is een ontwerp gemaakt voor het realiseren van een recreatieve
verbinding en herstel van de Scheybeek ter hoogte van het volkstuinencluster.
Opdrachtgever: gemeente Beverwijk i.o.m. gemeente Velsen en Recreatie Noord-Holland (gerealiseerd)
Waterland - Groenvisie 2016 Voor alle kernen (Monnickendam, Marken, Zuiderwoude, Watergang, Ilpendam, Broek in Waterland,
Overleek, Uitdam en Katwoude) van de Gemeente Waterland zijn de gewenste ontwikkelingen voor het
groen aangegeven. Er is speciale aandacht voor de relaties met de landelijke omgeving, bomen, de
onderhoudsniveaus en de beschermde dorpsgezichten. In samenwerking met wijkraden en bewoners.
Opdrachtgever: Gemeente Waterland (vastgesteld)
West Maas en Waal - landschapsbeleidsplan Visie-ontwikkeling ter versterking van de landschappelijke kwaliteit van her rivierengebied. Aandacht voor
cultuurhistorie, beleving, natuur en recreatie.
Opdrachtgever: Gemeente West Maas en Waal (i.s.m. Buro Hollandschap)
IJmuiden - Vlakkenflats Zeewijk Als uitwerking van het Masterplan Zeewijk opstellen van ontwerpen voor de herinrichting van 9 groene
binnenterreinen met speelplekken bij de vlakkenflats in IJmuiden.
Opdrachtgever: Gemeente Velsen (gerealiseerd)
IJmuiden - Onderzoek buitenruimtes, 29 complexen, Woningbedrijf Velsen Onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit (technisch, functioneel en visueel) van de buitenruimtes van 29
wooncomplexen (circa 5.000 woningen). Doel was een integraal en compleet overzicht te krijgen van alle
buitenruimtes die in beheer zijn van het woningbedrijf om vervolgens de gewenste en noodzakelijke
maatregelen voor de komende jaren te kunnen bepalen.
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen
IJmuiden - Heuvelwijk en Duinwijk Ontwerpen voor 5 gemeenschappelijke groene binnentuinen en twee langgerekte plantsoenen in IJmuiden,
in overleg met bewoners en gemeente. Tevens organisatie boomfeestdag in de tuinen voor de kinderen.
Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging Velsen (gerealiseerd)
IJmuiden - Orionweg, Planetenweg, van Ostadestraat, Noostraat Opstellen ontwerpen voor verschillende tuinen en plantsoenen rondom woningen / flats in IJmuiden, in
overleg met bewoners.
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen (gerealiseerd)
IJmuiden - Zorgcentrum Velserduin Opstellen ontwerp voor de buitenruimte van zorgcentrum Velserduin in IJmuiden.
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen (gerealiseerd)
Velsen-noord – masterplan CVG In overleg / ateliersessies met personeel opstellen visie voor herinrichting buitenruimtes van het terrein van
Crown van Gelder (papierfabriek). Thema’s zijn vitaliteit, logistiek en representativiteit met als basis de
kernkwaliteiten van de locatie. Uitwerking tot concrete plannen voor uitvoering.
Opdrachtgever: Crown van Gelder BV (in uitvoering)
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Vinkenveen – Demmerik 122 –
Opstellen landschapsvisie in kader omgevingsvergunning. Wijziging van tuinbouwbedrijf naar vrijstaande
woningen. In overleg met Mees Ruimte & Milieu.
Opdrachtgever: Fam. Van Kouwen (in ontwikkeling)
Westzaan – Zuideinde 96 –
Opstellen landschapsvisie en inrichtingsplan openbare ruimte voor aanvraag omgevingsvergunning voor
nieuw woongebied. Wijziging van bedrijfsgebied naar wonen (14 woningen).
Opdrachtgever: EN Vastgoed
Zandvoort - Groenbeleidsplan Beleidsplan voor de groene invulling voor de kern Zandvoort en het direct omliggende duin- en kustgebied.
In het plan is o.a. aandacht voor de relaties tussen het omringende natuurgebied en de verweving hiervan in
de woongebieden.
Opdrachtgever: Gemeente Zandvoort (i.s.m. Buro Hollandschap)
Zuid-Holland - Groene Netwerk Het completeren van het netwerk aan wandel- fiets- en kanoroutes in de Provincie Zuid-Holland.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (i.s.m. Buro Stroband)
Zuid-Scharwoude - ontwerp atrium Ontwerp voor het atrium voor zorgcentrum Buitenzorg. Bijzonder is de kolfbaan die in de omsloten tuin is
opgenomen.
Opdrachtgever: Centrum Buitenzorg (gerealiseerd)

