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bureauprofiel

aksis

, atelier voor landschapsarchitectuur is sinds 1995 gevestigd in ’sHertogenbosch. Een klein bureau, waar twee landschapsarchitecten en twee
landschapsontwerpers, ondersteund door een administratief medewerker in
een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven
in de openbare ruimte.
Ruimtelijke en landschapsanalyses, structuurplannen, -visies en ontwerpen
voor het landelijk en stedelijk gebied behoren tot het werkgebied van het bureau, waarbij het zwaartepunt ligt bij het stedelijk landschapsarchitectonisch
ontwerp. De landschapsarchitecten beschikken over een zeer ruime ervaring
binnen het vakgebied van de landschapsarchitectuur, opgebouwd binnen de
gemeentelijke overheid, en het particuliere bedrijfsleven. Daarnaast zijn zij als
(gast)docenten verbonden aan de Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.
Als klein bureau maakt aksis deel uit van een groot netwerk waarin meerdere
bureau’s uit de vakwereld van de landschapsarchitectuur, de stedenbouw en
de cultuurtechniek vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen wij per project een
ontwerpteam samenstellen dat optimaal is toegesneden op de aan ons gestelde vraag en dat inzetbaar is over de gehele breedte van het ontwerp van
de stedelijke en de landschappelijke buitenruimte.
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netwerk
architectuur
stedenbouw
civiel techniek

bureauprofiel
“een klein bureau met een groot netwerk”
ruimtelijk ontwerp en design

projectmanagement
cultuurhistorie

ecologie
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bureaufilosofie
Bij iedere vraag staat de benadering vanuit de ‘genius loci’, de karakteristiek
van de plek centraal. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Iedere plek is immers uniek; het formuleren van deze identiteit, het DNA van de
plek, is essentieel om in combinatie met de vraag te komen tot originele, op
de locatie toegesneden oplossingen.
In onze georganiseerde en gecompliceerde wereld maakt iedere locatie deel
uit van een groter geheel. Het verhaal begint dan ook bij de historische en
ruimtelijke context. Het ontwerp wordt verankerd in deze context en bestaat
uit een sterk ruimtelijk raamwerk. Het raamwerk is duurzaam en biedt plaats
aan het inpassen van meer trendgevoelige inrichtingswensen. Het garanderen van de ruimtelijke continuïteit en een goed gebruik geven garanties voor
de toekomst. Bij de materialisatie van ons ontwerp streven wij naar heldere
keuzes, Mies von der Rohes ‘less is more’ houden wij graag voor ogen.
Ons werk staat natuurlijk niet op zich zelf. Ontwerpvraagstukken vragen om
een integrale benadering. Daarbij is een goede samenwerking tussen alle bij
het proces betrokken disciplines essentieel evenals die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met name bij dat deel van het ontwerp dat met landschapsarchitectonische middelen wordt vorm gegeven speelt de factor tijd
een belangrijke rol. Een duidelijk beeld over beheerconsequenties en nazorg
horen bij het ontwerp.
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team
De directie van aksis bestaat uit Alma Kennis en Loes Lijmbach. Ieder project
wordt onder directe supervisie van een van de directeuren uitgevoerd.

aksis is een netwerkorganisatie met een kleine vaste kern van vijf medewerkers
•
landschapsarchitecten/directeuren
•
landschapsontwerper
•
tekenaar
•
bureaumanager

aksis

samen met vaste komAfhankelijk van de vraag en de opgave werkt
panen. Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, designers,
beeldend kunstenaars, ecologen en civiel-technici vormen zo per opgave een
toegesneden planteam. Een kleine organisatie met relatief weinig overheadkosten, die snel uitgebouwd kan worden tot een multidisciplinair planteam
dat een plan van concept tot de laatste steen kan bedenken en maken!
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voorbeeldprojecten
stedenbouw
• noordrand Woudenberg
• Echteldsedijk Tiel
• Luchen Mierlo
• Talsmalaan Oosterbeek
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ontwikkelingsvisie
noordrand Woudenberg
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stedenbouw

ontwikkelingsvisie, Woudenberg

Aanleiding voor de studie vormt het voornemen van Hendrikse Holding B.V.
het agrarisch bedrijf Groot Hoevelaar aan de Zegheweg te verwerven. Deze
grondaankoop vormt de sleutel tot een “ruilhandel” waarmee het vormgeven
van een geïntegreerd stedenbouwkundig en landschapsplan ingezet kan
worden.
De ligging op de overgang tussen stuwwal en vallei heeft geleid tot een bijzonder afwisselend, kleinschalig coulisselandschap, waarvan de landschappelijke elementen en cultuurhistorische relicten niet alleen voor een gevarieerd
ruimtelijk beeld zorgen maar tevens een goed sluitend ecologisch raamwerk
vormen. Een groot deel van de sportvoorzieningen van Woudenberg ligt aan
de noordrand, ingeklemd tussen achtertuinen en het landgoed Geerenstein,
slecht zichtbaar en lastig te bereiken. Verplaatsing van de sportvelden naar
Nieuw Hoevelaar maakt een sportpark met een landschappelijke meerwaarde; boscomplexen geven rugdekking en een riante landschappelijke setting,
de entree aan de Zegheweg versterkt het lint. Fietsers en voetgangers bereiken het complex via de diverse lanen. In de toekomst is een combinatie met
de bestaande manege mogelijk waardoor het “Sportgoed Nieuw Hoevelaer”
zich kan gaan ontwikkelen tot multifunctionele voorziening.
De verplaatsing van de sportvelden maakt de noordwestelijke stadsrand vrij;
Woudenberg kan hier afgebouwd worden. Geen achterkanten tegen het
landgoed maar door “groene” wiggen gescheiden compacte villakavels met
de voorkanten gericht op het openbaar gebied. Het bestaande parkje met
waterpartij wordt vormgegeven als brede “groene vinger”. Het landgoed lijkt
zo diep tot in Woudenberg door te dringen. De sporthal kan blijven als autonoom gebouw in een openbaar toegankelijk park.
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ruimtelijke structuur

fase 2 verplaatsen sportvelden

fase 1 bedrijventerreinen en bosblokken

fase 3 woonwijk met park
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Echteldsedijk Tiel
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stedenbouw

Echteldsedijk, Tiel

Concept en definitief ontwerp voor de woongeving van een nieuwbouwlocatie voor 166 appartementen, eengezins- en stadswoningen aan de Echteldsedijk te Tiel. De locatie ligt pal tegen het centrum onderaan de Waaldijk, een
voormalig tuinbouwgebied verworden tot bedrijfsachtige stadsrand. De dijk
is een sterk element en manifesteert zich in ruimtelijk-visueel opzicht; een
groen lint langs het water.
In het plan is de bijzondere ligging van het gebied tot in detail doorvertaald.
De dijk is maximaal zichtbaar vanuit de, in niveau oplopende, woonstraten; karakteristieke smalle dijktrappen voeren omhoog. De, in de traptreden gegraveerde, NAP-peilen maken de waterstand van de Waal ook onderaan de dijk in
de buurt “zichtbaar”. De bouwblokken zijn als een samenhangend ensemble
op een vlak tapijt van rode klinkers geplaatst; de eenheid van materiaal brengt
rust in de dichtbebouwde wijk. Het materiaalgebruik en de detaillering in de
vorm van molgoten, patronen en smalle gele banen verwijzen naar het naastgelegen centrum; de variatie in bestratingspatronen duidt de verschillende
vormen van gebruik aan. Ter plaatse van de entrees van de appartementen
vormt een “deurmat” van okerkleurige, geglazuurde klinkers een extra accent.
De toegepaste beplanting verwijst naar de landschappelijke context. Langs
de kopgevels van de dijkwoningen vormen de schermen van Italiaanse Populieren groene accenten en geleden de relatief zware bebouwing langs de
dijk. In de woonstraten bepalen de zorgvuldig geplaatste Esdoorns de ruimte
en versterken het perspectief; de boombeplanting van Perenbomen langs het
Fabriekslaantje refereert aan een voormalig gebruik van het gebied.
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uitbreidingswijk Luchen
Mierlo
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stedenbouw puitbreidingswijk Luchen, Mierlo

Ontwerp voor de openbare buitenruimte van de uitbreidingswijk Luchen
bij Mierlo. In het ontwerp zijn de bestaande landschappelijke dragers geïntegreerd als hoofdmomenten; zo vormen de weg Luchen en de Luchense
Wetering belangrijke groene lijnen in het plan en is het voormalige kerkepad
als langzaam verkeerroute opgenomen in de verkaveling. De, voor de wijk
gewenste, dorpse uitstraling is in het plan in de detaillering van de á niveau
uitgevoerde profielen nader uitgewerkt.
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appartementen Talsmalaan
Oosterbeek

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

stedenbouw

Talsmalaan, Oosterbeek

In Park Hartenstein vormt het gebouw van de voormalige Reijenga Mavo
een misser vanwege schaal en maat en gebrek aan respect voor het historisch landgoedensemble. Het voorgestelde appartementencomplex neemt
afstand van het ensemble, waarborgt het zicht zowel hierop als op het park,
ondersteunt de groene verbinding tussen park en dorpscentrum en laat de
bestaande monumentale boombeplanting ongemoeid. Daarbij is ruimte gecreëerd voor een mooi entreegebied als ‘groen’ intermediair.
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uitgangssituatie

model 1 - appartementen, 2 á 3 lagen

kwaliteiten van de lokatie

model 2 - appartementen in 2 blokken
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voorbeeldprojecten
landschap
• pompstation Waardenburg
• Nieuwe Hollandse Waterlinie
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pompstation
Waardenburg
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landschap

pompstation, Waardenburg

Het natuurgebied ‘Komgronden Waardenburg’; een pompstation staat er met
zijn voeten in dit rivierenlandschap van de Nederrijn in de komklei evenwijdig aan de langgerekte kavelstructuur. Kenmerkend voor dit landschapstype
zijn de rivier met haar uiterwaarden en dijken, het kleinschalige oeverwallenlandschap met mozaïekverkaveling, beplante kronkelige wegen, boerderijen,
boomgaarden en kernen, en grootschalig, open kommengebied met blokverkaveling, boerderijen en sloten. Vanaf de A2 zijn pompstation en reservoirs
zichtbaar. Het nieuwe pompstation wordt een ensemble; de grasdijk omarmt
bunker, pompstation en reservoirs. Tegen de achtergrond van het populierenbos vormen lange lijnen van riet, knotwilgen en populier coulissen in textuur
en hoogte. Het zijn de bouwstenen van dit gebied voor natuurontwikkeling
en versterken van de ecologische waarden met verschillende gradiënten van
nat naar droog, van water via oever naar grasland en bos.
Het pompstation is bereikbaar over een vijver waarin de fundering van het
bestaande pompstation eilanden vormt en lucht en landschap weerspiegelen. Water als setting, water als product.
In de lente vormen de Krenten een prachtige witte waas en in de herfst kleuren de herfstbladeren van Kornoelje en Krent de eilanden rood. Schanskorven gevuld met breukstenen houden het talud vast en geven beschutting.
Het gebouw strekt zich uit naar het landschap. In het Kommengebied wordt
het ruimtelijk beeld bepaald door grasland, populierenbosjes en –singels. Het
landschap ten noorden van het pompstation is relatief open, aan de zuidzijde
wordt het station meer aan het gezicht onttrokken door de populieren. Het
waterbedrijf Vitens wil haar terreinen ecologisch beheren en het streekeigen
karakter van de terreinen versterken met natuur die kenmerkend is voor de
gebieden.
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Nieuwe Hollandse
Waterlinie
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landschap

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Onderzoek naar de verschillende ruimtelijke en functionele ontwikkelingen
in het land van Heusden en Altena met implicaties voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, één van de meest omvangrijke culturele monumenten in Nederland. In het Land van Heusden en Altena ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie
nog steeds ingebed in een ‘landelijke omgeving’, waarin de verschillende objecten als forten, groepsschuilplaatsen en sluizen duidelijk aanwezig zijn. Ook
de open inundatievelden manifesteren zich sterk in het landschap. Het zijn
met name de vele aanwezige elementen en de samenhang daartussen die de
Hollandse Waterlinie als compleet object zo uniek maken.
Na de succesvolle uitvoering van een aantal, met name objectgerichte, projecten is het essentieel de vlakdekkende ruimtelijke inrichting aan te leggen. Binnen de realisatie van een aantal ruimtelijke opgaven liggen namelijk kansen
deze in samenhang met de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
te initiëren. Het onderzoek brengt niet alleen de knelpunten maar vooral de
kansen en de daarbij behorende planaanpassingen en maatregelen voor het
verder optimaliseren van de beleefbaarheid van de historische verdedigingslijn met zijn vestingen, forten, groepsschuilplaatsen, kazematten en sluizen
in het daarbij behorende open landschap van (voormalige) schootsvelden en
inundatiegebieden in beeld. Tevens schetst het onderzoek een impressie van
de ruimtelijke implicaties ervan in relatie tot de verschillende historische elementen.
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voorbeeldprojecten
openbare ruimte
• Keyserinnedael Helmond
• Guldenakker Goirle
• Sint Franciscus & de Schakel Gilze
• park Goorloop Helmond
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Keyserinnedael Helmond
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openbare ruimte Keyserinnedael Helmond

Het ontwerp van de tuin van dit zorgcomplex vormt de tweede schakel van
het Aa-traject. Binnen het specifieke programma van eisen is de voormalige
beek, als zogenoemd “stadswater”, gesymboliseerd door een “droge bedding”.
In tijden met veel neerslag fungeert de bedding als retentiebekken; bij droogte verwijzen een klein stroompje en de aanwezige moeras- en oevervegetatie
in de vorm van Caltha palustris, Iris pseudoacorus en Lysichiton americanus
naar de beek. De tuin is opgespannen tussen de gebouwen met hun verschillende uitstraling en architectuur; de open groene ruimte vormt een fraai intermediair. Het dak van de parkeergarage behorend bij het appartementencomplex is voorzien van een “grasdak”; het hoogteverschil maakt deel uit van
de grasoevers met hun in steilte variërende taluds. Een brug verbindt beide
oevers en zorgt voor een, aan rolstoel aangepaste, rondgang door de tuin.
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de tuin liggen terrassen. Aan
de zuidzijde geven bamboes schaduw; het ruisen van de wind in combinatie met het borrelen van de hier gesitueerde fontein zorgen ook voor visueel
gehandicapten voor een aangename setting. Aan de noordzijde kunnen de
bewoners vanaf het terras genieten van de zon en het uitzicht over de beek
en de nabijgelegen vijver. Het terras grenst aan de tuinentree bij de Waardstraat; blok-hagen met Sierkersen begeleiden de bezoekers op hun weg naar
de tuin. Het water van de beek stroomt hier verder door een goot en verdwijnt
onder de oppervlakte, een voorlopig eindpunt van het Aa-traject.
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Guldenakker Goirle

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte Guldenakker, Goirle

Ontwerp voor de buitenruimte van het appartementen-en zorgcomplex De
Schakel te Goirle. Kenmerkend is het kader van gras, hagen en bomen waarbinnen zich twee binnentuinen bevinden. Naar aanleiding van hun ligging
zijn deze binnenhoven getypeerd als zogenoemde “koele” en “warme” hof.
Beide hoven zijn toegankelijk vanuit het centraal gelegen grand café en restaurant. In de zonovergoten “warme hof” geven knaloranje rozen lichtaccenten temidden van paarsblauw bloeiende vaste planten en Seringen, kleurige
en geurende eilanden in terrassen van oranje dooraderde flagstones. In de
schaduwrijke “koele hof” dragen diverse Hortensia’s witte bloemtoeven onder
een boombeplanting van vuurrood bebladerde Esdoorns; in het voorjaar vormen vele verschillende witbloeiende Narcissen lichtpuntjes in een bodembedekking van Klimop. De entree van het complex aan de Wittendijk wordt geaccentueerd door een uitkragende, met hardsteen beklede gevel; een loper
van flagstones begeleidt de bezoeker naar de glazen toegangsdeuren. Aan de
oostzijde geven RVS beugels de mogelijkheid fietsen te stallen onder, van de
onderzijde aangelichte, Berken met helderwitte stammen, aan de westzijde
bevindt zich een door Taxushagen omzoomde parkeerplaats voor de speciale transportbusjes. Een strip van klinkers voert de bezoeker naar de parkeerplaatsen aan de oostzijde van het terrein, de bestaande boombeplanting van
Haagbeuken vormt hier een dicht bladerdak boven de geparkeerde auto’s die
door geschoren beukenhagen deels aan het zicht worden onttrokken. In het
kader van gras markeren Japanse Esdoorns de hoekpunten waartussen witbloeiende Sierkersen en Valse Tulpenbomen accenten vormen.
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Sint Franciscus Gilze
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openbare ruimte Sint Franciscus & de Schakel

Het zorgcentrum Sint Franciscus en het cultureel centrum De Schakel maken
onderdeel uit van het groene dorpshart van Gilze. De kwaliteiten van de locatie zijn de parkachtige setting, gevormd door de bestaande verpleeghuistuin
met aangrenzende begraafplaats, het op loopafstand gelegen landschap, de
karakteristieke bebouwing in de vorm van de Petrus Banden Kerk en enkele
monumentale panden en een aantal bijzondere objecten op het terrein zoals
de Mariagrot.
Het bestaande park vormt in de nieuwe situatie een sterk groen kader om het
nieuwe zorgcentrum waarin bestaande monumentale bomen de entrees naar
het terrein markeren. Op het terrein geven nieuwe lanen van Honingbomen
richting aan de bezoeker en leiden deze naar de hoofdentrees van verpleeghuis en appartementen en naar de parkeervoorzieningen. De ruimte bij de
hoofdentree is ingericht als een intiem plein waar bezoekers zowel voor de
deur kunnen worden afgezet, maar waar ook bewoners onder het bladerdak
van de aldaar gesitueerde Prunussen aangenaam kunnen verblijven. Slim gesitueerde haagblokken maken het parkeren er onmogelijk waardoor de terrasfunctie van de plek gegarandeerd is. In het platte vlak zijn de buitenruimte
van De Schakel en van Sint Franciscus verweven door een gecombineerd gebruik van bestaand en nieuw bestratingsmateriaal. In de omgeving van De
Schakel vormen rijbaan en parkeervakken vanwege de zeer beperkte ruimte
één geheel; het onderscheid in gebruik wordt duidelijk door een onderling
verschil in straatverbanden; zogenoemde clou’s duiden de verschillende parkeervakken aan. Ook hier vormen zorgvuldig gehandhaafde bestaande bomen groene accenten waarbij ter hoogte van de glazen wand van de foyer
extra bomen zijn toegevoegd. In het gehele gebied vormen gras, bestaande
en nieuwe hagen, bestaande en nieuwe parkbomen in de vorm van prachtig
bloeiende Prunussen de bouwstenen, waarbij de hagen het parkeren voor de
bewoners aan het oog onttrekken.
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park Goorloop Helmond
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openbare ruimte

park Goorloop Helmond

De Goorloop is naast de Oude Aa een belangrijke blauw-groene ader in Helmond. Tussen de Rooseveltlaan en de Heeklaan vormt deze, deels natuurlijke,
deels gegraven beek, het hart van een stadspark in wording. Het ruimtelijk
concept is een eigentijdse vertaling van de ruimtelijke manifestatie van het
beekdal van rond 1850; elzensingels geleden de parkruimte in oost-west
richting terwijl poulierenclumps de loop van het water in noord-zuidrichting
accentueren. De doorgaande route voor langzaam verkeer monteert de verschillende parkdelen en markeert de grens tussen het laaggelegen beekdalpark met de eerder genoemde elzensingels, poelen, plas-drasgebieden en
hooilanden en het relatief droge, hoger gelegen meer intensief te gebruiken
parkdeel met speelweides, wijkpark, woningbouw en stadsterrassen. Een aan
het pad gekoppeld landschappelijk detail in de vorm van een steilrand maakt
samen met de toegepaste vegetatie het verschil tussen beide delen manifest.
Het stadspark vormt de bijzondere setting voor het aangrenzende stedelijk
gebied. De karakteristiek van het beekdal levert de ingrediënten voor de inpassing van een aantal functies zoals woningbouw en wijkpark. Zo komen
de woningen van het te herontwikkelen Terrein Raaymakers letterlijk met de
voeten in het riet te staan en geven verschillende ‘landforms’ in de hoedanigheid van dijkjes, greppels en laagtes niet alleen antwoord op de retentievraag
maar zijn zij tevens natuurlijke spelaanleidingen in het wijkpark. Aan het historisch lint van de Mierloseweg zijn de cultuurhistorische relicten van een,
aan de bebouwing gekoppelde, Goorloop en de bijbehorende stuw, samen
met de specifieke ligging, aanleiding voor een stadsterras vanwaar de bezoekers tussen waterplantentuinen met zwanebloemen een fantastisch uitzicht
hebben over het park.
De herkenbaarheid van Park Goorloop voor de bezoeker wordt niet alleen
gegarandeerd door de inrichting ervan maar ook door de op het beekdal afgestemde materialisatie. Het bermpje, één van de doelsoorten van de beek,
heeft zijn kleur en vorm aan het park gegeven als beeldmerk. De roestbruine
kleur, die overigens ook in het ijzerhoudend kwelwater voorkomt, komt terug
in het cortenstaal van de entreeobjecten en de vlonderpaden. Het bermpjessymbool vindt de bezoeker terug in de vorm van de banken, de detaillering
van het Park Goorlooppad en van de Park Goorloopbruggen.

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

beeldmerk

bermpje

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

voorbeeldprojecten
tuin en park
• park Hartenstein Oosterbeek
• masterplan Sloterpark Amsterdam
• begraafplaats Orthen
‘s Hertogenbosch

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

park Hartenstein
Oosterbeek
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tuin en park park Hartenstein, Oosterbeek
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masterplan Sloterpark
Amsterdam
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tuin en park

masterplan Sloterpark, Amsterdam
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begraafplaats Orthen
‘s Hertogenbosch
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begraafplaats Orthen, ‘s Hertogenbosch
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onze projectenlijst

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

onze projecten

Een groot aantal opdrachtgevers heeft ons het vertrouwen gegeven en de
kans gegund onze ontwerpfilosofie te vertalen in concrete plannen. De range
van projecten is groot, niet alleen in schaal, maar ook in type.
Onze bureaupresentatie toont deze range. van projecten op de grens van stad
en landschap tot aan de particuliere tuin. Hierin hanteren wij de volgende
categorieën.

•
•
•
•

stedenbouw
landschap
openbare ruimte
tuin en park

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

stedenbouw
projecttitel
Milheeze – Zuid
stedenbouwkundig plan

‘Van restgebied naar recreatief
stadsdeel’
structuurplan

afbeeldingen

toelichting
Modellenstudie voor de inpassing van een aantal woningen en een tenniscomplex aan de zuidrand van Milheeze. Het landschap van oude kampontginningen
op de rand van de Peelhorst is samen met technische beperkingen als stankcirkel
sturend voor het plan.

opdracht
Croonen Adviseurs
’s-Hertogenbosch

periode
1995

1995

Een structuurschets voor de zone langs rijksweg 16 tussen de Rotte en de Maas
te Rotterdam. De schets doet voorstellen voor zowel de ruimtelijke hoofdstructuur als voor mogelijke invullingen van het ruimtelijk kader. Het plangebied
wordt daarmee een integraal onderdeel van een samenhangend stedelijk gebied,
waarbij definitief de stap gezet wordt van agrarische bestemming naar stedelijk
grondgebruik.
i.s.m. Vibeke Scheffener e.a.

‘Op de rand’ Hilversum
stedenbouwkundig plan

Noordrand Woudenberg
stedenbouwkundigen landschapsplan

Concept voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het terrein van de Hogeschool van Utrecht aan de Bosdrift, de zuidrand van Hilversum. De landschappelijke en ecologische waarden van de omgeving en met name van het Goois
Natuurreservaat zijn richtinggevend voor het planconcept. Vanuit dit gegeven
zijn gebouwde en groene elementen geclusterd waarbij de ruimtelijk-visuele
kwaliteiten van de locatie optimaal benut worden.

Hogeschool van Utrecht

1997

Ontwikkelingsvisie voor mogelijke toekomstige ontwikkeling van de noordrand
van Woudenberg. Ontwerp van een landschappelijk frame waarin een bedrijventerrein, woningbouwlocaties en sport- en recreatieve voorzieningen zijn ingepast

Hendrikse Holding B.V.

1999

i.s.m. Parklaan Landschapsarchitecten

Luchen Mierlo
structuurplan

Structuurplan en advisering voor de inrichting van de openbare ruimte van de
te ontwikkelen uitbreidingswijk Luchen ten westen van de kern Mierlo. Het plan
geeft zowel de gewenste bouwstenen voor het ontwerp van alle onderdelen van
de openbare ruimte als het gewenste beeld van de interface tussen bebouwing
en buitenruimte. Proefverkavelingen maken mede deel uit van het advies.

gemeente Geldrop-Mierlo

2007 - heden

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

landschap
projecttitel
Beuningen
landschapsbeleidsplan

Landschapsanalyse gewest Helmond
landschapsanalyse

Valkenswaard e.o
landschapsanalyse

Sprangsche Sloot te Waalwijk
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

Landschapsvisie en bijbehorend beheerplan voor het rivierenlandschap bij Beuningen. In de landschapsvisie staat het vergroten en het daardoor beleefbaar maken van de verschillende karakteristieke onderdelen (uiterwaarden, oeverwallen
en kommen) van het rivierengebied centraal.

periode
1995

Landschapsanalyse van het voormalig gewest Helmond als basis voor een te ontwikkelen landschapsvisie. De analyse mondt uit in het in beeld brengen van de
landschappelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit van het Gewest Helmond.

Croonen Adviseurs
’s-Hertogenbosch

1995

Landschapsanalyse van het gebied tussen Eindhoven en de Nederlands – Belgische grens t.b.v. de tracéstudie voor de N 69. De karakteristiek van de door de weg
doorsneden landschapseenheden als dekzandkrug, dekzandvlakte en beekdal is
leidend voor het landschappelijk ontwerp.

Arcadis ’s-Hertogenbosch

1996

Ontwerp voor de ecologische verbindingszone Sprangsche Sloot, “natte” verbindingszone voor met name voor amfibieën en kleine zoogdieren tussen de Bergsche Maas en Landgoed Driessen te Waalwijk. Tevens het ruimtelijk ontwerp voor
deze westelijke bufferzone van het Bedrijventerrein Haven 7.

Arcadis Heidemij B.V.

2001

besloten rpijsvraag

2001

i.s.m. Lijmbach Landschapsarchitectuur

Natuurlandgoed Elderbroek
ontwerp

Ontwerp voor een natuurlandgoed bij Schijndel waarbij een bestaande loods
wordt omgevormd tot een nieuw boerderij ensemble. De natte condities van de
bodem zijn uitgangspunt in de omgeving van dit ensemble waar een half verdiept gebouw ensemble en buitenruimte monteert.

i.s.m. BAS Architecten

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

landschap
projecttitel
‘t Zand Bakel
locatiestudie en ontwerp

N269 Tilburg – Reusel
landschapsanalyse en ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

Locatiestudie ten behoeve van de situering van 2 woningen in het buitengebied van de gemeente Bakel in het kader van de “ruimte voor ruimte regeling”.
De nieuwe woningen met hun erfen en lanschappelijke beplanting in de vorm
van eikensingels en eiken- en berkenbosje vormen een schakel tussen de relatief
gesloten dorpsrand in de vorm van een sportveldencomplex en de openheid van
het landschap bij Ven.

Lanfermeijer Seelen
Architecten B.V.

Landschapsvisie en inpassing van deze provinciale weg in het Noord Brabants
dekzandlandschap met specifieke aandacht voor het daar gelegen beekdal.
De karakteristiek van de door de weg doorsneden landschapseenheden als dekzandkrug, dekzandvlakte en beekdal is leidend voor het landschappelijk ontwerp.
Tevens is een concept ontwikkeld voor de landschappelijke inpassing van alle in
het tracee op te nemen rotondes.

Arcadis B.V.

periode
2002

2002 / 2003

i.s.m. Loes Lijmbach Landschapsarchitectuur

Pompstation Zetten
concept

Pompstation Fikkersdries Driel
ontwerp

De Limes
concept

Landschappelijke inpassing van een drinkwaterpompstation op de grens van het
komgebied bij de kern Zetten. Uitwerking van deze inpassing in een voorlopig
ontwerp van de buitenruimte rond dit bijzondere gebouw. De karakteristieke
landschapselementen populierenbos, boomgaard en rietzoom staan in contrast
met het gebouw met zijn ronde, gebogen gevels; het grondlichaam om de reinwaterkelder verwijst naar de stuwwal en de rivierdijken.

Van Ede Architecten Arnhem

Ontwerp voor de buitenruimte rond het pompstation Fikkersdries te Driel. Het
pompstation wordt uitgebreid met een tweede dienstgebouw. Het totale complex ligt in het kommenlandschap van de Nederrijn waar populierensingels en
-bossen het landschap geleden. In de directe omgeving van de nieuwbouw verwijzen langgerekte retentiebekkens naar dit landschap en openbaaren zich vanaf
het rond het gebouw gelegen plateau aan de bezoekers.

Vitens Waterbedrijf

Concept voor de verbeelding van de historische grens van het Romeinse Rijk in
Nederland uitgewerkt op een drietal locaties waaronder het centrum van Woerden. Het overkoepelend thema is ‘limes emergator’, de opduikende grenslijn. De
Romeinse sporen duiken weer geleidelijk op in de zone tijdens diverse ruimtelijke
ontwikkelingen, een proces.

prijsvraag

2003

2004 - 2005

2005

i.s.m. Judi Gor, Loes Lijmbach, Perry Maas en Brechtje Horsten

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

landschap
projecttitel
Paardenweides te Wijk en Aalburg
ontwerp

Villa Roosendaalseweg te Wouw
structuurplan

Pompstation Waardenburg
concept

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Landschappelijke inpassing van enkele paardenweides aan de Maasdijk te Wijk
en Aalburg. De historische structuur van boomgaarden is in een eigentijdse vorm
teruggebracht; de relatie met de rivier geoptimaliseerd en gemarkeerd door solitaire wilgen.

particuliere opdrachtgever

2007

Landschappelijke inpassing van een villa in het lint van de Roosendaalseweg te
Wouw in het kader van de ‘ruimte voor ruimte regeling’. De vorm van de beschikbare kavel vraagt om een inpassing in de tweede linie. Aan de Roosendaalseweg
zijn het bijzondere hekwerk samen met de laan van essen ineiders tot een open,
landschappelijke tuin, waar een door hagen omzoomde tuinkamer direct grenzend aan de woning de benodigde privacy biedt.

particuliere opdrachtgever

2007

Concept voor de landschappelijke inpassing van de nieuwbouw van Pompstation
Waardenburg waarin de specifieke landschappelijke elementen als populierensingels en -lanen samen met water en rietzomen dragers voor het ontwerp zijn.

besloten prrijsvraag
Vitens Water

2007

provincie Noord-Brabant

2009

the Dutch

2009

i.s.m. Van Ede Architecten

Nieuwe Hollandse Waterlinie
onderzoek

Onderzoek naar de verschillende ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het
land van Heusden en Altena met implicaties voor de Hollandse Waterlinie met
doel het in beeld brengen van de bijbehorende kansen voor het verder optimaliseren van de beleefbaarheid van deze historische verdedigingslijn met zijn vestingen, forten, groepsschuilplaatsen, kazematten en sluizen in het daarbij behorende open landschap van (voormalige) schootsvelden en inundatiegebieden.
i.s.m. Aequator groen en ruimte

the Dutch entree golfaccomodatie
te Spijk
ontwerp

Ontwerp voor het entreegebied van golfaccommodatie The Dutch in Spijk. De
entree vormt een schakel tussen het omringende landschap met het kader van
potentieel natuurlijke vegetatie en de inland link course. De voorgestelde muur
verbindt de twee werelden; de keuze voor baksteen verwijst naar het materiaalgebruik van de bij de baan behorende gebouwen; de grote bomen zorgen voor een
ruimtelijke begeleiding op de hoofdroute naar het clubgebouw.
i.s.m. Buiting Bosontwikkeling

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

landschap
projecttitel
Lange Uitweg Schalkwijk
concept

Giessensesteeg Giessen
structuurplan

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Voorstel voor een verdichting van de woonfunctie aan de Lange Uitweg in het
langgerekte lintdorp Schalkwijk. Een ontwikkelingsmodel voor landhuizen en één
voor buitenhuizen is uitgewerkt met een verkavelingsvoorstel en impressies.

Boulevard
Vastgoedontwikkeling

2010

Gelegen op de flank van de stroomrug is balans gezocht tussen de besloten oeverwallen en de open kommen. Het ruimtelijk zwaartepunt met bouwkundig ensemble,
boomgaard, bosje en hagen ligt conform de landschappelijke karakteristiek aan
de Giessensesteeg. De langgerekte vorm van de nieuwe poelen onderstreept de
landschappelijke onderlegger; de bosjes op de koppen zijn stapstenen naar het
aangrenzende open landschap van het kommengebied.

particuliere opdrachtgever

2012

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
‘Binnendieze, vaart wel of welvaart’
‘s-Hertogenbosch
stadsanalyse en ontwikkelingsconcept

afbeeldingen

toelichting
Analyse van en ontwikkelingsvisie voor de Binnendieze te ’s Hertogenbosch.
Schets van een aantal mogelijke scenario’s voor optimalisering van bestaande en
de ontwikkeling van nieuwe vaarroutes met de bijbehorende ruimtelijke aanpassingen van het aangrenzende stedelijk gebied.

opdracht
Kring Vrienden van
‘s-Hertogenbosch

periode
1996

Stichting Binnendieze

i.s.m. Peter Ligtvoet BNS e.a.

Vijf bergbezinkbassins Breda
ontwerp

Parade, de Bossche stadssalon
‘s-Hertogenbosch
stadsanalyse en ontwikkelingsconcept

Ontwerp voor de landschappelijke inpassing van een 5-tal bergbezinkbassins
op totaal verschillende locaties (landelijk gebied, stadsrandpark, stadspark) in de
openbare buitenruimte van Breda.

Gemeente Breda

1996

Analyse van het ontstaan, de betekenis en de stedenbouwkundige context van
één van de 2 Bossche stadspleinen een studie naar een nieuw stedenbouwkundig
ontwerp.

Kring Vrienden van
‘s-Hertogenbosch

1997

Bosch Architectuur Initiatief

1997

Hendrikse Holding B.V.

1999

i.s.m. Peter Ligtvoet BNS

Vught – centrum
stadsanalyse en ontwikkelingsconcept

Een schetsmatige verkenning van de (ruimtelijke) kwaliteiten en potenties van het
centrumgebied van a.

i.s.m. Berry Hurkmans bna en Peer Wolkers bna

Ter Eem Amersfoort
stedenbouwkundig plan en
landschapsconcept

Ontwikkelingsvisie voor het kloosterrein Ter Eem te Amersfoort; concept voor een
geïntegreerd stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch plan, waarbij de
bijzondere kwaliteit van de omgeving richtinggevend is voor de aangedragen
oplossing(en).

i.s.m. Parklaan Landschapsarchitecten

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Patio Belleville te Zeist
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Johan Matser
Projectontwikkeling B.V.

1999

Ontwerp van een concept en uitwerking van dit concept tot een ontwerp voor
de woongeving van een nieuwbouwlocatie voor 166 appartementen, eengezinsen stadswoningen aan de Echteldsedijk ten oosten van het centrum van Tiel. In
het plan is de bijzondere ligging van het gebied tot in het detail doorvertaald. Zo
maken de, in de traptreden gegraveerde, NAP-peilen ook binnen in het terrein de
waterstand van de Waal “zichtbaar” en verwijst de boombeplanting van Perenbomen langs het Fabriekslaantje naar een eerder gebruik van het gebied.

Johan Matser
Projectontwikkeling B.V.

1999 / 2001

Ontwerp voor het deel van het centrumgebied tussen Nieuwstraat en Komweg.
Vormgeving van een hoogwaardig winkel- en verblijfsgebied waarin is gekozen
voor het loskoppelen van het gebruik door automobilisten en voetgangers. Specifieke aandacht is besteed aan de inpassing van bestaande monumentale bomen
en het vormgeven van referenties aan de bijzondere cultuurhistorische context
van dit deel van Gemert.

Gemeente Gemert – Bakel

1999 / 2001

Ontwerp van het definitieve stedenbouwkundig plan en de buitenruimte van de
inbreidingslocatie Watermolen te Gemert. Specifieke aandacht is in de architectuur en de inrichting van de buitenruimte geschonken aan de vertaling van de
bijzondere cultuurhistorische aspecten van deze locatie zoals de voormalige loop
van de beek de Rips en de daaraan gelegen watermolen en het bijbehorende Molenpad.

Gemeente Gemert – Bakel

2000 - 2001
2008 - 2009

Johan Matser
Projectontwikkeling B.V.

2000 / 2001

Postmodern ontwerp voor een omsloten patio bij het appartementen- en kantorencomplex Belleville aan de Slotlaan te Zeist.

i.s.m. Parklaan Landschapsarchitecten

Echteldsedijk Tiel
ontwerp

Elisabethplaats Gemert
ontwerp

Watermolen Gemert
stedenbouwkundig plan en ontwerp

i.s.m. Lanfermeijer Seelen Architecten B.V.

Daniël Marotplein te Zeist
stedenbouwkundig plan en ontwerp

Ontwerp van een stedenbouwkundig concept voor deze enclave aan de Zinzendorflaan te Zeist en het daaruit volgende ontwerp voor de verkaveling van 24
(vrijstaande en geschakelde) woningen en de bijbehorende woonomgeving.

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Bedrijventerrein Haven 7
te Waalwijk

afbeeldingen

toelichting
Beeldkwaliteitplan voor de buitenruimte van het Bedrijventerrein Haven 7 te
Waalwijk. In het plan zijn de structuur en de profielen van de openbare buitenruimte definitief bepaald en worden de inrichtingselementen beschreven.

opdracht
gemeente Waalwijk

periode
2000 - 2001

beeldkwaliteitplan
i.s.m. Lijmbach Landschapsarchitectuur

Gewandeweg Oss
concept

Achter de Kerk Bakel
ontwerp

Zorgcentrum Keyserinnedael te
Helmond
ontwerp

De Loper Vlaardingen
stadsanalyse, ontwikkelingsvisie
en concept

Ontwerp van een concept voor een ommuurde gemeenschappelijke tuin bij een
complex met appartementen en gezondheids-centrum aan de Gewandeweg te
Oss.

BAS Architectuur B.V. te Veghel

2001

Schetsontwerp voor de buitenruimte van de inbreidingslocatie Achter De Kerk te
Bakel. Het ontwerp kenmerkt zich door de heldere organisatie van de gebruiksfuncties binnen een bindend ruimtelijk frame van hagen en boombeplanting.
Specifieke aandacht is besteed aan de inpassing van de bestaande monumentale
bomen.

Gemeente Gemert – Bakel

2001

Ontwerp voor de buitenruimte van de zorginstelling Keyserinnedael te Helmond.
Dit ontwerp vormt een eerste uitwerking van het Aa-traject waar op basis van het
specifieke programma van eisen van de zorginstelling gerefereerd wordt aan de
voormalige loop van de Oude Aa. De voormalige waterloop wordt, als “stadswater”, gesymboliseerd door een “droge bedding”. In tijden met veel neerslag fungeert de bedding als retentiebekken; bij droogte verwijzen een klein stroompje
en de aanwezige moeras- en oevervegetatie naar de beek. De belijning van paden
en terrassen verwijst naar de voormalige percelering van het Aa-dal.

Gemeente Helmond
Stichting de Zorgboog
Woonstichting Woonpartners

2001
2002
2004

Ontwikkelingsvisie voor het winkelcentrum De Loper en de directe omgeving.
Ontwerp van een ruimtelijk concept voor het gehele winkelcentrum en ontwerp
voor de inpassing van een tramhalte binnen het winkelgebied. In het plan is aandacht geschonken aan zowel stedenbouwkundige / landschapsarchitectonische
aspecten als aan aspecten van sociale veiligheid.

Hollandschap, adviesbureau voor
stads- en landschapsontwerp

2002

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Openbare Ruimte Zuilen Utrecht
stadsanalyse

Aa-traject Helmond
concept

Sara Mansveldtweg Wolfheze
stedenbouwkundig plan en ontwerp

De Heuvel Lieshout
stadsanalyse en concept

Weteringweg te Waalwijk
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Analyse van de bestaande groenstructuur en openbare ruimte van de wijk Zuilen,
waarbij aandacht is besteed aan de verschijningsvorm, de functie en de samenhang met de stedenbouwkundige structuur. Beschrijving van aandachtsgebieden
en oplossingsrichtingen in de ruimtelijke en groenstructuur.

Atelier Beed

2002

Analyse van het Aa-netwerk rond Helmond en het traject van de voormalige
beekloop Oude / Gulden Aa. Ontwerp van een concept voor het weer zichtbaar
maken van deze beekloop binnen het stedelijk gebied van Helmond, waarin 5
identiteiten, meanderende beek, parksingel, stadssingel, stadsgracht en stadswater, voor de nieuwe beek bepaald zijn. Concept voor het herstel van het ecologisch
netwerk rond en door de stad Helmond

Gemeente Helmond

2002

Uitwerking van de stedenbouwkundige verkaveling en ontwerp van de buitenruimte voor 46 woningen te Wolfheze. De locatie bevindt zich aan de oostzijde
van Wolfheze en grenst aan het buitengebied waar droge bossen en heide beeldbepalend zijn. Bijzondere elementen in het plan is de zichtbare hemelwaterafvoer
met behulp van verschillende typen goten naar wadi’s.

Van Wanrooij Van Schijndel
Projectontwikkeling B.V.

Organisatie en begeleiding van een interactief planproces om te komen tot een
samenhangend stedenbouwkundig programma van eisen als uitgangspunt voor
een integraal stedenbouwkundig plan voor dit prototypische, driehoekige Brabantse dorpsplein. Uitwerking van dit integraal stedenbouwkundig plna naar een
ontwerp voor de buitenruimte.

Gemeente Laarbeek

2003

Ontwerp voor de buitenruimte van een aantal bedrijven op het bedrijventerrein
Haven te Waalwijk als een groen bomeneiland te midden van bedrijfsgebouwen
van verschillende architectuur.

gemeente Waalwijk

2002

2002 / 2004

i.s.m. Loes Lijmbach Landschapsarchitectuur

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Helmond West
concept

afbeeldingen

toelichting
Ontwerp voor de omgeving van seniorenappartementen in Helmond West. Aan
de voorzijde vormt een verdiept, halfverhard plein waarin boomeilanden met
gras, witte krokussen en japanse kersen een multifunctionele ontmoetingsruimte;
aan de achterzijde zijn de binnentuinen besloten, groene oases met een mediterrane sfeer.

opdracht

periode

besloten prijsvraag

2002

Concept en voorlopig ontwerp voor de woonomgeving voor een inbreidingslocatie in de kern Breugel. De toegepaste inrichtingselementen zijn ontleend aan
de directe context; de leilindes op het doorgaande klinkertapijt zijn niet alleen
esthetische groenelementen maar ook ruimtelijke geleders, die richting geven
aan het gebruik.

Lanfermeijer Seelen Weijer
Architecten B.V

2003

Ontwerp voor de buitenruimte van het appartementen-en zorgcomplex De Schakel te Goirle. Kenmerkend is het kader van gras, hagen en bomen waarbinnen zich
twee binnentuinen bevinden. Naar aanleiding van hun ligging zijn deze binnenhoven getypeerd als zogenoemde “koele” en “warme” hof.

woonstichting Leyakkers

Masterplan voor de openbare ruimte van Goirke West te Tilburg. Dit masterplan
vormt een specifieke uitwerking van het stedenbouwkundig herstructureringsplan waarin met name de positionering van groene elementen in relatie tot de
ruimtelijke claim van parkeren in het openbaar gebied is uitgewerkt.

gemeente Tilburg

2004

Ontwerp voor de buitenruimte aan de Noordhoekring te Tilburg. De met klimop,
siergrassen en japanse esdoorns beplante strips, á niveau en verhoogd, accentueren de bebouwingsrichting en vormen een groen filter tussen de woningen en
de drukke straat.

gemeente Tilburg

2004

i.s.m. Lanfermeyer Seele Architecten

De Bonkelaar Breugel
concept

Zorgcentrum Guldenakker Goirle
ontwerp

Masterplan Goirke-West
te Tilburg
structuurplan en ontwerp

Noordhoekring te Tilburg
ontwerp

2003 / 2005

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Curaçaobuurt Tilburg Goirke-West
ontwerp

Volksweerbaarheid Gorinchem
ontwerp

Otterstraat Utrecht
concept

Akkerweg Driebergen
stedenbouwkundig plan

Richelleweg Soest
concept

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Ontwerp voor de openbare ruimte van de Curaçaobuurt te Tilburg. In het ontwerp is de openbare ruimte beschouwd als huiskamer van de buurt waarin de
geparkeerde auto te gast. In de detaillering van het met gebakken klinkers en uit
de buurt afkomstige kinderkoppen zijn de parkeervelden gemarginaliseerd. De
beplanting in de vorm van blokhagen van haagbeuk en bomen met transparante
kronen geeft samen met de bijzondere verlichting een aangename woonsfeer.

gemeente Tilburg

2005

Schetsontwerp voor de binnentuin van de appartementencomplexen gelegen
aan de Volksweerbaarheid en de geschakelde woningen aan de Vissersdijk. In het
ontwerp is een m.b..v geschoren hagen een groen kader gemaakt voor parkeerplaatsen. Waardevolle bomen op het terrein zijn gehandhaafd en in wintergroene
blokhagen gezet. Verder klimop, blauwe regen, narcissen, prunussen en Zilveresdoorns.

woningcorporatie
Bouwen & Bewaren

2005

Stedenbouwkundige ontwikkelingsschets voor een schoolterrein aan de Otterstraat te Utrecht. De geschakelde woningen vormen samen met de bijbehorende bergingen een nieuwe bebouwingswand waardoor opnieuw een gesloten
bouwblok ontstaat. De woningen liggen aan een besloten binnenhof met een
bestrating van gebakken klinkers waarin Gleditsia’s staan. De fraaie, transparante
boomkronen verzachten het zicht op de aangrenzende kavels en markeren de
ruimte. De entrees naar het binnenhof worden door middel van, uit het terrein
afkomstige, poorten geaccentueerd.

Boulevard
Vastgoedontwikkeling

2005

Verkavelingsplan voor het terrein van een voormalige kwekerij aan de Akkerweg
te Driebergen. De situering van de twee-onder-èèn-kap-woningen heelt het lint
van de Akkerweg en vormt een nieuwe schakel in deze lange lijn. De bij de woningen behorende diepe achtertuinen vormen een buffer naar het achtergelegen
tuincentrum. In het lint markeren bestaande, monumentale bomen de entree terwijl de struwelen op de kavelgrenzen aansluiten bij het omringende landschap.

Boulevard
Vastgoedontwikkeling

2006

Verkavelingsplan en inrichtingsconcept voor het bedrijventerrein Richelleweg te
Soest. De centrale ontsluitingsweg waaraan de voorkanten van de bedrijfspanden
zijn gesitueerd vormt de groene ruggegraat van het terrein terwijl de omzoming
met struwelen aansluit bij de landschappelijke context.

Boulevard
Vastgoedontwikkeling

2006

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel

afbeeldingen

toelichting

Bladergroen te Purmerend
ontwerp

cultureel centrum De Schakel Gilze
ontwerp

Zorgcentrum Sint Franciscus Gilze
ontwerp

Terrein Vorsselaars
Tilburg Goirke-West
ontwerp

Homeruskwartier te Almere
stedenbouwkundig plan en ontwerp
3x 15m

opdracht

periode

Ontwerp voor de buitenruimte en schooltuin bij het schoolcomplex Bladergroen
te Purmerend

Regent,
vastgoedmanagement & advies

2006

Masterplan en ontwerp voor de buitenruimte van het cultureel centrum De Schakel en het zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze. Het ontwerp geeft een samenhangende inrichting voor deze bepalende voorzieningen in het centrum van Gilze.
Het behoud van monumentale bomen en het maximaliseren van de parksfeer in
dit dorpshart vormen belangrijke items. Woonomgeving en architectuur van de
Schakel vormen één geheel in kleur en materialisatie; vanuit de foyer van het cultureel centrum verzachten esdoorns de blik op de aangrenzende bebouwing.

woonstichting Leyakkers

2006 - heden

Gras, hagen en bomen vormen de groene omgeving van het zorgcentrum Sint
Franciscus, waarin karakteristieke elementen als de Mariagrot en het prieel geïntegreerd zijn. De hagen van beuk en haagbeuk begeleiden de bezoekers naar
de op het binnenterrein gelegen hoofdentree en vormen kamers waar auto’s uit
het zicht geparkeerd kunnen worden. In het gras vormen de japanse kersen met
hun uitbundige bloei en de krentenbomen met hun vlammende herfstkleur fraaie
accenten.

woonstichting Leyakkers

2006 - heden

Ontwerp voor de openbare ruimte van het voormalig bedrijfterrein Vorsselaars
aan de Goirkestraat te Tilburg. Het terrein maakt deel uit van de Curaçaobuurt.
In het ontwerp is het principe voor openbare ruimte als huiskamer van de buurt
nader uitgewerkt. Esdoorns vormen met hun fraaie handvormige blad een groen
dak boven het, door de woningen omzoomde, pleintje en markeren deze specifieke ruimte in de straat; ’s avonds werkt de verlichting in de vorm van grondspots
sfeerverhogend.

gemeente Tilburg

2007

Stedenbouwkundig plan voor 100 patiobungalows op Veld C in het Homeruskwartier te Almere. In een gedeeld opdrachtgeverschap zullen de patio’s een intieme buurt vormen waar een centrale groene ruimte de twee belangrijke groene
dragers van de totale buurt verbindt. In deze ruimte is zowel ruimte voor retentie
als verblijf.

besloten prijsvraag

2007

i.s.m. Boulevard Vastgoedontwikkeling

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel

afbeeldingen

Sierplein te Amsterdam
ontwerp

Monnikensteeg Arnhem
ontwerp

toelichting

opdracht

periode

(Her)ontwerp voor het Sierplein te Amsterdam Slotervaart waarin het eigenlijke
plein een nieuwe, heldere vorm krijgt. Op het plein heeft het bestaande monument een centrale positie en een ruimtelijk accent gekregen.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

2007- 2008

Ontwerp van de buitenruimte bij de nieuwbouw van 38 seniorenappartementen
aan Monnikensteeg te Arnhem. Een specifiek element vormt de landschappelijke
setting van Park Klaarenbeek en het daarbij behorende grote hoogteverschil in
het terrein.

Drie Gasthuizen Groep

2007 - heden

Ontwerp voor het groene dorpshart aan de Dorpsstraat te Mierlo. Karakteristiek is
het historisch ensemble waarvan de molen deel uitmaakt. Het dorpshart is vormgegeven als een eigentijds molenbiotoop waarvan een verhard dorpsplein deel
uitmaakt.

gemeente Geldrop-Mierlo

2007 - heden

Ontwerp voor de openbare buitenruimte van de uitbreidingswijk Luchen bij
Mierlo. In het ontwerp zijn de bestaande landschappelijke dragers geïntegreerd
als hoofdmomenten; zo vormen de weg Luchen en de Luchense Wetering belangrijke groene lijnen in het plan en is het voormalige kerkepad als langzaam
verkeerroute opgenomen in de verkaveling. De, voor de wijk gewenste, dorpse
uitstraling is in het plan in de detaillering van de á niveau uitgevoerde profielen
nader uitgewerkt.

gemeente Geldrop-Mierlo

2007 - heden

Herontwerp voor het pocketpark aan het Kortenbergpad te Amsterdam Nieuw
Sloten. De harde, onaanterekkelijke buitenruimte is getransformeerd tot een
groene oase in het dichtbebouwde woongebied.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

i.s.m. Van Ede Architecten te Arnhem

Molenweide Mierlo
ontwerp

Luchen Fase 1 te Mierlo
speelveld: bestaande contour handhaven
glijbaan geplaatst op vloer van rubber tegels

ontwerp

Pocketpark Kortenbergpad
Nieuw Sloten

speelveld: bestaande contour handhaven
glijbaan geplaatst op vloer van rubber tegels

2008 - 2009

ontwerp

bestaand schoolplein

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n
N

bestaand
schoolplein
Zichemplein en Kortenbergpad
- concept
plankaart openbare ruimte

schaal 1 : 200

augustus 2008

openbare ruimte
projecttitel
Weteringpark Luchen Mierlo
concept en ontwerp

Andreas Ensemble Amsterdam
Slotervaart
ontwerp

Verfijning Raamwerk Lelylaan,
te Amsterdam Slotervaart
structuurplan

Stationsomgeving Lelylaan
te Amsterdam Slotervaart
structuurplan

Rietwoningen Luchen Mierlo
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Inrichtingsconcept voor de centrale groen-blauwe ader van de nieuwbouwwijk
Luchen, het Weteringpark Luchense Beek. Ontwerp voor het zuidelijk deel van dit
parkgebied.

gemeente Geldrop-Mierlo

2008 - heden

Ontwerp voor de openbare buitenruimte van het Andreas Ensemble in Amsterdam Slotervaart. Met de bouw van het Andreas Ensemble is een start gemaakt
met de stedelijke herstructurering van het gebied Lelylaan e.o.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

2008 - heden

Uitwerking van het Raamwerk Openbare Buitenruimte Stedelijke Herstructurering Lelylaan e.o. In het plan is de totale groenstructuur getoetst aan A.U.P.,de
bestaande situatie en voorstellen uit het boomstructuurplan Nieuw West en het
Raamwerk Lelylaan. Op basis van deze analyse is een aangepast boomstructuurplan (verfijningsplan) ontwikkeld.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

2008 - heden

Beschrijving van het programma van eisen voor de openbare ruimte van de Stationsomgeving Lelylaan op basis van een stedenbouwkundige analyse, de transformatie van het gebied onder invloed van de stedelijke herstructurering en in
relatie tot aangrenzende bouwplannen.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

2008 - heden

Concept en ontwerp voor de inpassing van twintig ‘Rietwoningen’ in het Weteringpark te Luchen. De specifieke woningen hebben behalve een terras in de
vorm van een ruime vlonder geen eigen besloten buitenruimte maar voegen zich
in het landschap van het Wetringpark.

gemeente Geldrop-Mierlo

2008 - heden

i.s.m. Cees-B Architecten

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Belgieplein
te Amsterdam Slotervaart
ontwerp

omgeving Sint Josefkerk Geldrop
ontwerp

Goudmijnhof Bergosskwartier
te Oss
ontwerp

Carpinistraat e.o. Geldrop
ontwerp

Berkenrode te Goirle
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Ontwerp voor het Belgiëplein, onderdeel van het winkelcentrum Nieuw Sloten.
Wintergroene hagen van Taxus begeleiden niet alleen het fietspad maar vormen
tevens een aangename zitplek. De transparante boomkronen van de valse christusdoorns maken een dak boven de lange canapébanken en leggen verbinding
met het groen van de boven de winkels gesitueerde daktuinen.

gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Slotervaart

2008

Concept voor de omgeving van de Sint Josefkerk te Geldrop. In het concept zijn
de karakteristieke elementen op het plein behouden om een nieuwe omgeving te
vormen voor de tot cultureel centrum verbouwde kerk en de daarbij behorende
nieuwe appartementen. De voormalige pastorietuin vormt een groene intermediair tussen kerk en woningen terwijl de linden en platanen de pleinruimte geleden
en richting geven aan het gebruik. In de bestrating is rondom de kerk een afwijkend patroon aangebracht als voetstuk voor dit bijzondere gebouw.

gemeente Geldrop-Mierlo

2009

Ontwerp voor de omgeving van een appartementencomplex op het voormalige
Bergossterrein in Oss. De bijzondere historische context is in het ontwerp voor
de omsloten, semi-openbare pleinruimte zichtbaar gemaakt in de vloer. Het succesvolle Hiltontapijt heeft als inspiratie gediend voor het patroon op het dak van
de halfverdiepte parkeergarage. De voor de ontluchting ervan benodigde sleuven zijn aangegrepen als standplaats voor bomen; zij vormen op hun beurt het
groene dak boven grote houten elementen die dienen als banken en podium.

Opdracht

2009

Ontwerp voor de omgeving van een aantal (hoogbouw)flats aan de oostkant van
Geldrop. De bijna Scandinavische setting is enerzijds door contrastvergroting tussen bos en buitenruimte en anderzijds door het toevoegen van karakteristieke
beplantingselementen in de directe woonomgeving versterkt. Daarnaast is met
name het parkeren beter georganiseerd en ondergebracht in een aantal door hagen omzoomde en door boomkronen beschaduwde parkeerkamers en worden
de flatentrees door middel van een blokpatroon in de bestrating aangeduid.

Stichting Woonbedrijf
SWS Eindhoven

2009

Ontwerp voor de omgeving van seniorenappartementen in Goirle. In het ontwerp
is de karakteristieke oriëntatie van de gevels als thema voor de buitenruimte verder uitgewerkt. In de pleinachtige verharding van grijs gemêleerde tegels leiden
donkerder banen de bezoeker naar de entree terwijl in de tuin strepen van lavendel en eendagsbloemen paarse accenten vormen.

woonstichting Leyakkers

2010

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
Goorloopzone Helmond
koepel/-structuurplan

Kleine Dommel Geldrop
stedenbouwkundige verkenning,
structuurplan

Talsmalaan Hartenstein Oosterbeek
stedenbouwkundige verkenning,
structuurplan

Dwarsweg Zeist
inrichtingsplan

Amundsenstraat Geldrop
structuurplan/ruimtelijke verkenning

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Ontwerp voor het dal van de Goorloop in het stedelijk gebied van Helmond tussen Heeklaan en Rooseveldtlaan. Het plan is een uitwerking van het Programma
van Eisen en Wensen zoals door de gemeente Helmond in een eerder stadium
geformuleerd. De uitwerking bestaat uit een integraal ruimtelijk ontwerp, een
zogenoemd Koepelplan, waarbij de ruimtelijke inpassing van de verschillende
ruimteclaims zoals waterretentie en ecologische opgave, langzaam verkeerroute,
ringweg Buitenom en de diverse woningbouwlocaties in beeld zijn gebracht.

gemeente Helmond

2010 - heden

In het centrum van Geldrop vormt het beekdal van de Kleine Dommel niet alleen
een belangrijke groene ader maar ook een potentiële inbreidingslocatie. De gevoelige landschappelijke context is leidend voor zowel verkaveling als differentiatie. Een rand van geschakelde woningen vormt het kader voor een ensemble
met open ruimte naar het beekdal. Op de grens van beekdalbodem vormen losse
blokken een meanderende rooilijn en accenten vanuit het aangrenzende cultuurhistorisch lint en woonwijk.

gemeente Geldrop - Mierlo

2010

In Park Hartenstein vormt het gebouw van de voormalige Reijenga Mavo een
misser vanwege schaal en maat en gebrek aan respect voor het historisch landgoedensemble. Het voorgestelde appartementencomplex neemt afstand van het
ensemble, waarborgt het zicht zowel hierop als op het park, ondersteunt de groene verbinding tussen park en dorpscentrum en laat de bestaande monumentale
boombeplanting ongemoeid. Daarbij is ruimte gecreëerd voor een mooi entreegebied als ‘groen’ intermediair.

gemeente Renkum

2010

Niet ver van het centrum van Zeist worden op een voormalig bedrijventerrein 7
woningen gebouwd aan de Dwarsweg en Mr. M. Marsmanstraat. De, aan de bewoners aangeboden, inrichting van de voortuinen met bomen, hagen, groenblijvende bodembedekking en solitairen geeft een meerwaarde aan de bestaande,
relatief stenige inrichting van de straten. Het materiaal van opritten en entreepaden is eveneens eenduidig waardoor versnippering in deze kleine korrel wordt
voorkomen.

Boulevard
Projectontwikkeling BV

2011

Amundsenstrip is een essentieel onderdeel van de groenstructuur van Coevering
en vouwt zich als een groen hoefijzer om de brede school. De langzaam verkeerroute met bomenlaan ligt als een stevige ruggegraat in het gebied. Het gebouw
vormt niet alleen een ruimtelijk tegenwicht maar dient tevens als ‘geluidsmuur’.
Het parkeren is georganiseerd in een ‘groene’ pocket. Hierdoor ontstaat aan de
oostzijde een aangesloten groene ruimte die de koppeling maakt naar het aangrenzende bosgebied.

gemeente Geldrop-Mierlo

2011

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

openbare ruimte
projecttitel
StadsAa Helmond
scenario/verbeelding

afbeeldingen

toelichting
In aansluiting op het scenario voor de Oude Aa (2002) krijgt het stadscentrum van
Helmond een ‘ketting van stadsgrachten’. Op delen waar de fysieke ruimte voor
open water ontbreekt vormen goten de aanduiding van de overkluizingen. Om
de vissen in het water van licht en lucht te voorzien en de waterlijn te beleven
worden luchtdiamanten geplaatst. In de luchtdiamanten is het water aanraakbaar.
De bijbehorende boomgroep biedt aangenaam schaduw en is een landmark in
de ruimte.

opdracht
gemeente Helmond

periode
2011

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
park Rozenburg Rotterdam
ontwerp en beheerplan

park het Loo Voorburg
concept

stadspark De Plantage Schiedam
beleidsplan

Rembrandtpark Amsterdam
beleidsplan

Centrumpark Asten
concept

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Herontwerp van de gewenste ruimtelijke structuur voor dit Rotterdamse park en
de gewenste ruimtelijke samenhang tussen dit park en het Kralingse Bos samen
met het beoogde toekomstbeeld. Beschrijving van de daarvoor benodigde beheermaatregelen.

<1995

Structuurschets voor park Het Loo te Voorburg. Voorstel tot algehele parkrenovatie en betere integratie in de stedenbouwkundige context.

<1995

Analyse van de historische ontwikkeling en kwaliteiten en manco’s in de bestaande situatie van dit park. Beschrijving van het beleid voor de lange en de beheermaatregelen voor de korte termijn.

<1995

Beleid- en beheerplan voor het stadspark Rembrandtpark te Amsterdam. Vanuit
de achtergronden van het ontwerp, de context, het gebruik en de benodigde beheermaatregelen zijn een vernieuwde ruimtelijke structuur en gewenst beeld met
de daarvoor benodigde beheeringrepen geformuleerd.

<1995

Modellenstudie voor de reconstructie van een bestaand park en de verandering
ervan in het nieuwe stadspark van Asten, in aansluiting op het structuurplan voor
het centrumgebied van deze gemeente.

Croonen Adviseurs
’s-Hertogenbosch

1995

Gemeente Asten

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
Siegerpark te Amsterdam
ontwerp

Zuidrand Rembrandtpark
te Amsterdam
ontwerp

park Hartenstein te Oosterbeek
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Analyse van en masterplan voor de voormalige botanische en proeftuin, het Siegerpark, te Amsterdam – Slotervaart. Ontwerp voor dit park en de daaraan grenzende langzaam verkeerroute, het Christoffel Plantijnpad.

stadsdeel Slotervaart –
Overtoomse Veld

1996

Ontwerp voor de zuidrand van het Rembrandtpark te Amsterdam in relatie tot de
stedelijke herstructurering van het Lelylaangebied. Binnen de karakteristiek van
het neoromantische stadspark uit de jaren ‘70 vormen de nieuwe parkentree’s aan
de Lelylaan en de Nachtwachtlaan markante. waardevolle toevoegingen samen
met de romantische ‘bosbeek’.

gemeente Amsterdam
Stadsdeel Slotervaart

2006 - 2008

Concept voor de renovatie van park Hartenstein. Ontwerp voor de directe omgeving waarin het Airborne Museum is gevestigd. Dit ontwerp vertaalt het historisch
kader in een eigentijdse ontwerp in nauwe samenhang met de nieuwbouw van
de villa.

gemeente Renkum

2007 - 2008

i.s.m. Buiting Bosontwikkeling

Sloterplas en - park
te Amsterdam Slotervaart
masterplan

Noord Nederlandse Golfclub
Glimmen
masterplan

Concept en plan op hoofdlijnen voor het oostelijk deel van het Sloterpark. Versterking van de identiteit van dit parkdeel door de ontwikkeling van een nieuw
ruimtelijk concept op basis van karakteristiek, beheersproblematiek en positie
binnen het totale parkgebied.

gemeente Amsterdam
Stadsdeel Slotervaart

De directe omgeving van het clubhuis van de NNGenCC is versleten. Het masterplan geeft handvatten voor een samenhangende upgrading van deze omgeving
binnen het concept van het voormalige landgoed. Vanaf de entree met eiken en
rododendrons is daar de verassing van het op een ruime voet geplaatste landhuis.
De lay-out van de parkeerplaats is gebaseerd op de vroegere moestuin. Binnen
de beschutting van de oude, met leifruit begroeide, muur staan de auto’s tussen
beukenhagen en bomen.

Noord Nederlandse Golf- en
Countryclub

2008 - heden

2010 -2011

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
tuin Taalstraat te Vught
ontwerp

tuin Artesiestraat te Waalwijk
ontwerp

tuin Westwal te ‘s Hertogenbosch
ontwerp

tuin Sasseltberg te Rosmalen
ontwerp

tuin Rijksmuseum te Amsterdam
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Ontwerp voor een grote tuin waarin de vele, oude bomen sfeerbepalend zijn.
Nieuwe geschoren hagen van haagbeuk versterken de dieptewerking en scheiden de verschillende tuinruimtes. Vanaf het hoger gelegen, aan het huis gekoppelde terras is er uitzicht op de eerste tuinruimte met Engelse sfeer; engelse bourbonrozen in roze tinten omkaderen hier samen met grijsbladige vaste planten,
hortensia’s en rododendrons een strak gazon.

particuliere opdrachtgever

1997

Ontwerp voor een grote tuin in Waalwijk. In de bestaande tuin, een door heesters
omzoomd grasveld, .geven nieuwe hagen niet alleen structuur maar vormen ook
kamers voor verschillende vormen van gebruik zoals entreeruimte en moestuin.
Vanaf het grote, deels door een pergola overkapte, terras valt de blik op het grasveld waar drie Azaleaeilanden de voorgrond vormen voor de bosrand, waar eiken
en notenbomen schaduw geven.

particuliere opdrachtgever

1999

Ontwerp voor een door muren omzoomde stadstuin in ‘s Hertogenbosch. Een pad
van gebakken klinkers leidt naar een halfverhard terras waar een bank van mozaïek blikvanger is. De oude, mooie stadsmuren zijn deels begroeid met blauwe
regen en witte schaduwrozen. Aan de voet groeien overwegend witte schaduwbloeiers als kerstrozen, aronskelken en anemonen in een bed van wintergroene
bodembedekkers als maagdenpalm. In deze wintergroene zoom staan sokkels bij
het terras waarop de bewoners hun collectie tuinbeelden kunnen exposeren.

particuliere opdrachtgever

1999

Herontwerp voor een bestaande tuin. Geschoren beukenhagen en –blokken markeren de diverse ruimtes in deze, in de breedte georiënteerde, tuin, Naast de op
de woning aansluitende terrassen zijn er op het grind een aantal informele zitplekken; aan de vijver is bovendien een overkapt avondterras gesitueerd. In het
tapijt van wintergroene maagdenpalm geven witte en blauwe bloeiers het hele
jaar door accenten.

particuliere opdrachtgever

1999

De tuinen rond het Rijksmuseum vormen de overgang tussen stad en monumentaal gebouw. Gras met grote bomen vormt de basis waarop de verschillende tuinelementen zich manifesteren. Aan de voorzijde krijgt het gras een bijzondere behandeling; het vormt het hellend grasdak van nieuwe ondergrondse paviljoens.
De bezoekers benaderen het museum over een entreeplein met grote sokkels, die
de passanten beschutting bieden tegen de massa van het gebouw.

besloten prijsvraag

2001

i.s.m. Verlaan & Bouwstra Architektenburo

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
buitenruimte RABObank te Gemert
ontwerp

tuin Koninginnestraat te Breda
ontwerp

tuin Lieseindsestraat te Schijndel
ontwerp

tuin Leemsteeg te Gemonde
ontwerp

tuin Schengen te Hoofddorp
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Ontwerp voor een beschutte, door bomen overhuifde tuin met watersfeer. In de
smalle door het gebouw en een tuinmuur begrensde tuin staan betonnen zitelementen op een tapijt van gemalen graniet. Het overkluisde riviertje de Rips wordt
gesymboliseerd door een waterlijn met een begin- en eindpunt van papyrus.
Strips met bamboe en irissen vormen transparante lijnen. Vanuit de centrale hal
van het gebouw is er optimaal zicht op deze bijzondere buitenruimte.

RABObank Gemert

2001

Bij het betreffende hoekhuis horen een voor- en zijtuin. Hagen en met, clematis en
wilde wingerd begroeide trelliswerken, bieden privacy op de bij aan woonkamer
en woonkeuken gekoppelde terrassen. In de entreeruimte met halfverharding is
plaats voor het exposeren van tuinbeelden die in bezit zijn van de opdrachtgevers; betonnen U-blokken vormen hier een door boomkronen beschaduwde, informele zitplek. Aan de voet van het huis verzachten bloeiende hortensia’s in een
bed van klimop en anemonen het metselwerk van de gevels.

particuliere opdrachtgever

2002

Ontwerp voor een tuin op een voormalige agrarische kavel in het vochtige, coulisselandschap bij Schijndel. Een nieuw kader van wilg en es verankeren de kavel
opnieuw in het landschap. Beuken- en ligusterhagen begrenzen het tuindeel. De
woonboerderij staat op een stenen plateau waar verschillende terrassen met formele tuinelementen aansluiten bij de verblijfsruimten in de woning.

particuliere opdrachtgever

2002

Ontwerp voor een tuin op een tweetal voormalige agrarische kavels in het vochtige, coulisselandschap bij Schijndel. Een essen-esdoorn bosje vormt de intermediair tussen de relatief besloten huiskavel met geschoren beukenhagen, gazon en
hortensiaborders en een meer open kavel met boomgaard grenzend aan het lint
en een poel op de grens van tuin en landschap.

particuliere opdrachtgever

2004

Ontwerp voor een zeer ondiepe tuin waar optisch vergroten en scheppen van een
groene sfeer uitgangspunten zijn. Tussen woonkamer en schuur vormt een haag
van haagbeuk een groene wand terwijl dakplatanen het zicht op de naastliggende gevel verzachten. Een smal pad vormt de verbinding naar de keuken en de
garage. Hier ligt het groene tuindeel. Een verhoogde vijver, overschaduwd door
bamboe vormt de intermediair tussen stenige en groene ruimte.

particuliere opdrachtgever

2004

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
tuin Tolgaarderserf te Houten

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Schetsontwerp voor een brede, diepe tuin aan de rondweg van Houten

particuliere opdrachtgever

2005

Ontwerp voor een kleine, smalle stadstuin langs een van de linten van Bennebroek

particuliere opdrachtgever

2005

Ontwerp voor een grote, diepe achtertuin aan een van de historische linten van
Vlijmen. De door beukenhagen omzoomde tuinkamer met fruitbomen refereert
aan het oorspronkelijke gebruik van het huidige woonhuis als boerderij.

particuliere opdrachtgever

2005

Ontwerp van een tuin aan de Loonse Baan te Vught waarin de wens voor gras in
de tuin een bijzondere vertaling heeft gekregen.

particuliere opdrachtgever

2006

Ontwerp voor een stadstuin in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een bijzonder
element vormt de historische tuinmuur.

particuliere opdrachtgever

2008

ontwerp

tuin te Bennebroek
ontwerp

tuin te Vlijmen
ontwerp

tuin te Vught
ontwerp

tuin te ‘s-Hertogenbosch
ontwerp

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

tuin en park
projecttitel
Dreefzicht Wijk en Aalburg
structuurplan

Rondelaan Bergen
ontwerp

afbeeldingen

toelichting

opdracht

periode

Het bouwkundig ensemble en de kavels zijn stevig in het landschap ingebed door
een aantal structurele groenelementen. Bomen op de kavelgrens begeleiden het
doorzicht naar het landschap en een boomgaard van perenbomen maskeert het
zicht op de kassen. Het water heeft deels de vorm van een poel waarvan de oevers
begroeid zijn met dotterbloemen, gele lissen en lisdodden. De solitaire bomen
aan de rand van het water en op de grens van de kavel geven zowel diepte als
richting aan het terrein.

particuliere opdrachtgever

2012

Binnen een sterk buitenkader van eik, taxus en rododendron en een binnenkader van gras is het bouwkundig ensemble van woning en garage op een bindend
voetstuk van oude klinkers en plavuizen geplaatst. Uit het voetstuk zijn repen
gesneden waarin cottage elementen in de vorm van vaste plantenborders zijn
geplaatst. Zo staan er in de directe omgeving van het huis veel bloemen;het door
de opdrachtgevers verlangde cottagegevoel maar zonder het ongewenste, bijbehorende intensieve onderhoud.

particuliere opdrachtgever

2012

a k s i s l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

