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CV	  	   Ir	  Peter	  de	  Ruyter	  
 
Personalia	  

 
Naam	   	   	   	   :	  De	  Ruyter	  
Voornaam	   	   	   :	  Cornelis	  Pieter	  (Peter)	  
Geboortedatum	   	   :	  31	  juli	  1965	  (Boskoop)	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Opleiding	  

 
juli	  -‐	  november	  1993	   :	  Technische	  Universiteit	  Otaniemi,	  Helsinki	  Finland,	  	  

	   	  	  landschap	  en	  stedenbouw	  
1989	  -‐	  1992	   	   	   :	  Landbouw	  Universiteit	  Wageningen,	  landschapsarchitectuur,	  ruraal	  
Afstudeervak	   	  	  Het	  Vechtplassengebied	  als	  recreatief-‐ecologisch	  	  parklandschap,	  	  	  

	  	  	  inzending	  Archiprix	  1992,	  eervolle	  vermelding	  
1984	  -‐	  1987	   	   	   :	  RHSTL	  Boskoop,	  tuin-‐	  en	  landschapsinrichting	  
	   	   	   	   	  	  (tegenwoordig	  Van	  Hall	  Larenstein,	  Velp)	  

	  
Werkervaring	  

 
2010	  -‐	  heden	   :	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  landschapsarchitectuur,	  directeur	  -‐	  eigenaar	  
2008	  -‐	  2012	   :	  directeur	  Atelier	  Fryslân,	  onafhankelijke	  werkplaats	  voor	  ruimtelijke	  	  	  

	  	  	  kwaliteit	  
1992	  -‐	  2009	   	   	   :	  Bureau	  Alle	  Hosper,	  landschapsarchitectuur	  en	  stedebouw,	  
	   	  	  landschapsarchitect,	  projectleider,	  mede-‐eigenaar	  

1988	  -‐	  1989	   :	  Gemeente	  Deventer,	  afd.	  ruimtelijke	  planvorming,	  ontwerper	  
	  
	  

Specialisaties	  
	  
Landschapsarchitectuur,	  klimaatverandering,	  veenweiden,	  erfgoed,	  biodiversiteit,	  integrale	  
gebiedsontwikkeling,	  supervisie,	  lezingen,	  auteur	  'Vloeiend	  landschap',	  onderwijs,	  voorzitter	  

kwaliteitsteam,	  moderator.	  
	  
Peter	  de	  Ruyter	  heeft	  een	  brede	  ervaring	  in	  het	  politieke	  krachtenveld.	  Hij	  werkt	  graag	  in	  cross-‐over	  

verbanden	  met	  andere	  disciplines	  op	  het	  gebied	  van	  ontwerp	  en	  omgevingskwaliteit	  en	  wordt	  
veelvuldig	  gevraagd	  voor	  commissies,	  jurering,	  lezingen	  en	  het	  schrijven	  van	  artikelen.	  
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Selectie	  projecten	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  landschapsarchitectuur	  

	  
Atelier	  'Nieuwe	  ruimte	  voor	  het	  Veen:	  het	  Lage	  Midden	  van	  Fryslân'	  
In	  opdracht	  van	  de	  directie	  RO	  van	  BZK	  en	  de	  gemeente	  Leeuwarden	  is	  Peter	  de	  Ruyter	  gevraagd	  een	  
inhoudelijke	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  een	  ontwerpatelier	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Friese	  
veenweidegebied.	  Het	  Atelier	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  manifestatie	  'Places	  of	  Hope'	  in	  het	  
kader	  van	  Culturele	  Hoofdstad	  2018	  (curator	  Maarten	  Hajer).	  In	  samenwerking	  met	  Jandirk	  Hoekstra,	  
Wetterskip	  Fryslân,	  PBL	  	  en	  vele	  anderen,	  december	  2017	  -‐	  heden	  
	  
Vorm	  en	  inhoud	  geven	  aan	  de	  Nationale	  Omgevingsvisie	  2050	  (NOVI)	  
Als	  onderdeel	  van	  een	  breed	  team	  en	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  ministeries	  werkt	  Peter	  de	  
Ruyter	  aan	  de	  verdieping	  van	  de	  strategische	  opgave	  'Waardevolle	  leefomgeving'	  in	  de	  NOVI.	  In	  
samenwerking	  met	  bureau	  WING	  -‐Wageningen,	  juni	  2017	  -‐	  december	  2017	  
	  
Bijdrage	  ontwikkeling	  langetermijnvisie	  Boschplaat,	  Terschelling	  
In	  opdracht	  van	  Staatsbosbeheer	  is	  Peter	  de	  Ruyter	  gevraagd	  een	  inhoudelijke	  bijdrage	  te	  leveren	  
aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  visie	  op	  de	  langere	  termijn	  voor	  de	  Boschplaat	  op	  Terschelling.	  Als	  
onderdeel	  van	  een	  zorgvuldig,	  open	  planproces	  met	  eilanders	  en	  tal	  van	  stakeholders	  wordt	  stap	  
voor	  stap	  de	  visie	  ingevuld.	  In	  samenwerking	  met	  Nij	  Sicht	  en	  het	  Schrijfburo,	  mei	  2017	  -‐	  heden	  
	  
Voorzitter	  commissie	  Noord-‐Hollands	  Noorderkwartier	  
In	  opdracht	  van	  welstandsorganisatie	  MOOI	  Noord-‐Holland	  is	  Peter	  de	  Ruyter	  benoemd	  als	  voorzitter	  
van	  de	  commissie	  Noord-‐Hollands	  Noorderkwartier	  (gemeenten	  Schagen	  en	  Hollands	  Kroon),	  	  
april	  2017	  -‐	  heden	  
	  

Visie	  buitenruimte	  verzorgingstehuis	  Topaz	  Overduin,	  Katwijk	  aan	  Zee	  
Als	  start	  van	  een	  integrale	  visie	  voor	  de	  buitenruimte	  is	  een	  schetsontwerp	  gemaakt	  voor	  
beweegtuinen	  in	  het	  'duinpark'	  van	  verzorgingstehuis	  Overduin.	  Overduin	  biedt	  plaats	  voor	  mensen	  
met	  dementie	  en	  de	  ziekte	  van	  Huntington.	  In	  opdracht	  van	  zorginstelling	  Topaz,	  maart	  2017	  -‐	  heden	  
	  
Ontwikkelingsplan	  voor	  het	  kampeerterrein	  Masterveld	  in	  Winterswijk	  
In	  opdracht	  van	  de	  NTKC	  (Nederlandse	  Toeristen	  Kampeer	  Club)	  is	  aan	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  
landschapsarchitectuur	  gevraagd	  een	  visie	  te	  ontwikkelen	  op	  de	  ecologische	  en	  landschappelijke	  
ontwikkelingsmogelijkheden	  van	  het	  terrein	  Masterveld	  in	  het	  Nationaal	  Landschap	  Winterswijk,	  
september	  2016	  -‐	  december	  2016	  
	  
Lid	  ARO,	  Adviescommissie	  Ruimtelijke	  Ontwikkeling	  provincie	  Noord-‐Holland	  
In	  opdracht	  van	  de	  provincie	  Noord-‐Holland	  is	  Peter	  de	  Ruyter	  benoemd	  als	  lid	  van	  de	  ARO.	  	  
De	  ARO	  is	  een	  onafhankelijke	  commissie	  die	  Gedeputeerde	  Staten	  adviseert	  over	  de	  kwaliteit	  van	  
nieuwe	  ruimtelijke	  ontwikkelingen	  in	  het	  landelijk	  gebied	  van	  Noord-‐Holland,	  juni	  2016	  -‐	  heden	  
	  
Boek	  'Vloeiend	  landschap,	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Friese	  landschap'	  
(Genomineerd	  voor	  de	  Jan	  Wolkers	  Prijs	  2016,	  genomineerd	  voor	  de	  Anita	  Andriesen	  Prijs	  2017)	  

Op	  initiatief	  van	  uitgever	  Steven	  Sterk	  (Bornmeer)	  heeft	  Peter	  de	  Ruyter	  een	  kritisch	  én	  inspirerend	  
boek	  geschreven	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Friese	  landschap.	  Op	  20	  januari	  2016	  is	  in	  Nij	  Beets	  het	  
eerste	  exemplaar	  overhandigd	  aan	  gedeputeerde	  Johannes	  Kramer	  van	  de	  provincie	  Fryslân,	  2013-‐
2016	  
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Visie	  buitenruimte	  Blokhuispoort	  Leeuwarden	  	  
In	  opdracht	  van	  BOEi	  is	  aan	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  landschapsarchitectuur	  gevraagd	  een	  visie	  te	  
ontwikkelen	  op	  de	  buitenruimte	  van	  de	  Blokhuispoort	  in	  Leeuwarden.	  De	  voormalige	  gevangenis	  is	  
nu	  een	  creatief	  bedrijvencentrum	  en	  in	  2018	  het	  middelpunt	  van	  Leeuwarden	  als	  Culturele	  
Hoofdstad	  van	  Europa.	  De	  visie	  is	  in	  december	  2015	  vastgesteld	  door	  de	  stuurgroep.	  In	  
samenwerking	  met	  Martijn	  Al	  landschapsarchitect,	  september	  2015	  -‐	  mei	  2016	  	  
	  

Kwaliteitsteam	  Leeuwarden	  Zuidwest,	  gebiedsontwikkeling	  Nieuw	  Stroomland	  
In	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  Leeuwarden	  heeft	  Peter	  de	  Ruyter	  als	  zelfstandig	  landschapsarchitect	  
zitting	  genomen	  in	  het	  kwaliteitsteam	  Leeuwarden	  Zuidwest.	  Onder	  voorzitterschap	  van	  Niek	  
Verdonk	  wordt	  integraal	  gekeken	  naar	  de	  ruimtelijke	  kwaliteit	  van	  plannen	  in	  het	  kader	  van	  de	  
gebiedsontwikkeling	  Nieuw	  Stroomland	  (o.a.	  Haak	  om	  Leeuwarden),	  2011	  -‐	  heden	  
	  
Landschapsvisie	  en	  uitwerking	  omgeving	  nieuwe	  gemeentehuis	  Bloemendaal	  
In	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  Bloemendaal	  is	  aan	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  gevraagd	  om	  een	  visie	  te	  
ontwikkelen	  op	  het	  parkgebied	  rondom	  het	  nieuwe	  gemeentehuis	  van	  Bloemendaal,	  de	  voormalige	  
buitenplaats	  Bloemenheuvel	  van	  J.D.	  Zocher	  jr.	  In	  samenwerking	  met	  Rudy	  Uytenhaak	  architecten	  en	  
NEXT	  architects,	  	  uitgevoerd,	  november	  2012	  -‐	  november	  2016	  
	  

Ruimtelijk	  Plan	  Landgoed	  Zonnestraal	  Hilversum	  	  
(Winnaar	  Arie	  Keppler	  Prijs	  2014,	  categorie	  Cultureel	  Erfgoed)	  

In	  opdracht	  van	  Landgoed	  Zonnestraal	  bv	  (de	  Alliantie)	  is	  gewerkt	  aan	  een	  Ruimtelijk	  Plan	  voor	  het	  
voormalige	  sanatorium.	  Doel	  van	  het	  plan	  is	  om	  de	  oorspronkelijke	  relatie	  tussen	  het	  ensemble	  van	  
architect	  Duiker	  en	  zijn	  omgeving	  met	  respect	  voor	  het	  verleden	  te	  herstellen.	  Tegelijkertijd	  wordt	  er	  
gekeken	  naar	  verbeteringen	  in	  recreatieve,	  programmatische	  en	  ecologische	  zin	  voor	  landgoed	  en	  
omgeving.	  Vrijwel	  alle	  onderdelen	  van	  het	  Ruimtelijk	  Plan	  -‐	  zoals	  herstel	  ruimtelijke	  compositie	  
sanatorium,	  de	  tuinen	  van	  Villa	  Pampahoeve,	  nieuwe	  parkeersituatie	  Bosweg-‐	  zijn	  uitgevoerd,	  2010	  -‐	  
2015	  
	  
Planvorming	  Koningshof	  Haarlem	  
In	  samenwerking	  met	  Nynke	  Jelles	  stedenbouw	  is	  een	  breed	  gedragen	  ontwerpvoorstel	  gemaakt	  
voor	  de	  locatie	  Koningstein	  in	  de	  wijk	  Rozenprieel	  in	  Haarlem.	  Gezocht	  is	  naar	  een	  
stedenbouwkundige	  en	  landschappelijke	  optimale	  ruimtelijke	  kwaliteit	  van	  deze	  markante	  locatie	  
aan	  het	  Spaarne.	  Het	  alternatief	  Koningshof	  is	  in	  juni	  2014	  unaniem	  vastgesteld	  door	  de	  
gemeenteraad	  van	  Haarlem,	  2013	  -‐	  2014	  
	  

Ontwikkelingsvisie	  steenfabriek	  Milsbeek	  (Noord-‐LImburg)	  
In	  opdracht	  van	  Wienerberger	  bv.	  is	  aan	  Bureau	  Peter	  de	  Ruyter	  gevraagd	  om	  een	  visie	  te	  
ontwikkelen	  op	  de	  transformatie	  en	  herstructurering	  van	  een	  oude	  steenfabriek	  aan	  de	  Maas	  in	  
Milsbeek	  (gemeente	  Gennep),	  oktober	  2013	  -‐	  2015	  
	  
Atelier	  Fryslân,	  werkplaats	  voor	  ruimtelijke	  kwaliteit	  
In	  opdracht	  van	  de	  provincie	  Fryslân	  heeft	  Peter	  de	  Ruyter	  leiding	  gegeven	  aan	  een	  onafhankelijke	  
werkplaats	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  ruimtelijke	  kwaliteit.	  Atelier	  Fryslân	  kon	  gevraagd	  en	  
ongevraagd	  adviseren	  over	  actuele	  ruimtelijke	  ontwikkelingen	  in	  de	  provincie,	  resulterend	  in	  meer	  
dan	  25	  adviezen,	  2008	  -‐	  2012	  	  
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Selectie	  projecten	  bij	  Bureau	  Alle	  Hosper	  

	  
WaddenWerken,	  een	  veilige	  kering	  die	  meegroeit	  met	  de	  zee	  
,	  één	  van	  de	  belangrijkste	  primaire	  waterkeringen,	  voldoet	  niet	  meer	  aan	  de	  veiligheidseisen.	  De	  

oplossing:	  het	  aanleggen	  van	  kwelders	  die	  meegroeien	  met	  de	  zeespiegelstijging.	  Zij	  vormen	  een	  
natuurlijke,	  robuuste	  vooroever	  voor	  de	  dijk	  en	  zwakken	  de	  inkomende	  golven	  af.	  De	  openheid	  van	  
het	  IJsselmeer	  wordt	  gerespecteerd.	  In	  samenwerking	  met	  DHV	  en	  Imares,	  2008.	  

	  
Ruimtelijk	  plan	  transformatie	  Vliegbasis	  Soesterberg	  
Het	  ontwerpen	  van	  een	  ruimtelijk	  plan	  voor	  de	  transformatie	  van	  de	  Vliegbasis	  Soesterberg	  in	  het	  

hart	  van	  de	  Utrechtse	  Heuvelrug	  die	  vanaf	  2009	  een	  groot	  deel	  van	  zijn	  militaire	  betekenis	  verliest,	  in	  
samenwerking	  met	  Planmaat	  en	  Arcadis,	  2007	  -‐	  2009.	  
	  

www.A7landstadfryslan.nl	  
Onderzoek	  naar	  de	  ontwikkeling	  van	  ruimtelijke	  kwaliteit	  in	  de	  A7	  zone	  tussen	  Sneek	  en	  Drachten,	  in	  
opdracht	  van	  de	  betrokken	  gemeenten	  en	  de	  provincie	  Fryslân.	  Website	  +	  breed	  gedragen	  

document,	  2005-‐2006.	  
	  
Natuurontwikkelingsproject	  Het	  Blauwe	  Hoofd,	  Waterland	  (NH)	  

In	  opdracht	  van	  Vereniging	  Natuurmonumenten	  is	  in	  een	  open	  planproces	  een	  plan	  voor	  
binnendijkse	  natuurontwikkeling	  in	  Waterland	  gemaakt.	  Via	  interviews,	  het	  tekenen	  van	  mental	  
maps	  door	  direct	  betrokkenen	  en	  een	  gemeenschappelijke	  workshop	  is	  een	  breed	  gedragen	  plan	  

ontwikkeld	  voor	  Waterland-‐Oost	  als	  geheel.	  Een	  deeluitwerking	  (Voorlopig	  Ontwerp)	  is	  gemaakt	  voor	  
de	  noordrand	  van	  Amsterdam/Durgerdam,	  in	  samenwerking	  met	  Margreet	  Kokshoorn,	  
communicatie-‐adviseur,	  2003-‐2004.	  	  

	  	  
Landschapsontwikkelingsplan	  Goeree-‐Overflakkee	  
In	  opdracht	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland,	  het	  waterschap	  en	  de	  vier	  gemeenten	  op	  het	  eiland	  is	  een	  

breed	  gedragen	  landschapsontwikkelingsplan	  gemaakt	  in	  een	  open	  planproces	  met	  ongeveer	  20	  
actoren.	  In	  samenwerking	  met	  Arcadis,	  2001-‐2003.	  
	  

Ontwerp	  voor	  de	  wijk	  Egelshoek	  in	  Heiloo	  
(winnaar	  Dubo-‐prijs	  ministerie	  VROM	  1997,	  winnaar	  Waarderingsprijs	  Stedelijk	  Interieur	  2005)	  
In	  opdracht	  van	  Nelis	  projectontwikkeling	  (BAM/NBM)	  is	  een	  wijk	  van	  185	  woningen	  ontwikkeld	  op	  

een	  kwetsbare	  landschappelijke	  locatie	  aan	  de	  rand	  van	  Heiloo.	  Er	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  
gesloten	  watersysteem	  en	  een	  reeks	  van	  integrale	  ecologische	  maatregelen.	  Stedebouwkundig	  
ontwerp	  in	  samenwerking	  met	  Duinker	  v/d	  Torre	  samenwerkende	  architecten	  en	  supervisierol	  

openbare	  ruimte,	  1995-‐2001,	  uitgevoerd.	  	  
	  

Stedebouwkundig	  plan,	  inrichting	  openbare	  ruimte	  en	  supervisie	  Vinex-‐locatie	  Zuiderburen	  bij	  
Leeuwarden	  
Ontwikkeling	  stedebouwkundig	  plan	  voor	  woonlandschap	  van	  400	  ha	  ten	  zuiden	  van	  Leeuwarden	  in	  

nauwe	  samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Leeuwarden.	  Programma	  bestaat	  uit	  100	  ha	  nieuw	  bos,	  100	  
ha	  nieuw	  gegraven	  water,	  100	  ha	  wonen	  (1800	  woningen)	  en	  100	  ha	  te	  handhaven	  weidegebied.	  
Supervisie-‐rol	  en	  lid	  kwaliteitsteam,	  1994-‐2008,	  uitvoering	  afgerond	  in	  2011.	  
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Commissies	  

	  
Voorzitter	  commissie	  Schagen,	  MOOI	  Noord-‐Holland,	  2017	  -‐	  heden	  
	  

Lid	  deskundigencommissie	  Waddenfonds,	  tender	  Duurzame	  Recreatie	  en	  Toerisme,	  2015	  -‐	  heden	  
	  
Lid	  ARO,	  Adviescommissie	  Ruimtelijke	  Ordening	  provincie	  Noord-‐Holland,	  2016	  -‐	  heden	  

	  
Lid	  kwaliteitsteam	  Leeuwarden	  Zuidwest	  (Haak	  om	  Leeuwarden),	  2011	  -‐	  heden	  
	  

Lid	  selectiecommissie	  Jaarboek	  Landschapsarchitectuur	  en	  Stedenbouw,	  2015	  	  
	  
Lid	  Centrale	  Adviescommissie	  Ruimtelijke	  Kwaliteit	  Hûs	  en	  hiem,	  Leeuwarden,	  2014	  -‐	  2016	  

	  
Lid	  adviescommissie	  Landschappen	  van	  Allure,	  provincie	  Noord-‐Brabant,	  2013	  -‐	  2014	  
	  

Lid	  commissie	  Bouwkunst,	  Fonds	  voor	  Beeldende	  Kunst	  Vormgeving	  en	  Bouwkunst	  (Fonds	  BKVB)	  
Amsterdam,	  2007	  –	  2009	  
	  

	  
Prijzen	  
	  
Nominatie	  Anita	  Andriesen	  Prijs	  2017;	  oeuvreprijs	  van	  de	  provincie	  Fryslân	  voor	  personen	  of	  
instellingen	  die	  zich	  inzetten	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  ruimtelijke	  kwaliteit	  
	  
Nominatie	  Jan	  Wolkers	  Prijs	  2016	  voor	  het	  boek	  'Vloeiend	  landschap';	  prijs	  voor	  het	  beste	  boek	  dat	  
jaar	  op	  het	  gebied	  van	  natuur	  en	  landschap	  
	  
Winnaar	  Arie	  Keppler	  Prijs	  2014;	  Categorie	  erfgoed	  -‐	  ruimtelijk	  plan	  Landgoed	  Zonnestraal	  Hilversum	  
	  
Winnaar	  Stedelijk	  Interieur	  Waarderingsprijs	  2005;	  Heiloo	  Egelshoek	  

	  
Eervolle	  vermelding	  Archiprix	  1993;	  het	  Vechtplassengebied,	  als	  ecologisch	  parkgebied	  
	  

 
Boek	  'Vloeiend	  landschap'	  
	  

"Vloeiend	  landschap,	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Friese	  landschap",	  uitgeverij	  Bornmeer,	  januari	  2016.	  
Eindredactie	  Mark	  Hendriks,	  met	  een	  voorwoord	  door	  Theunis	  Piersma,	  vormgeving	  Barbara	  Jonkers.	  
Met	  ondersteuning	  van	  de	  EFL-‐stichting,	  Wetterskip	  Fryslân,	  Waddenacademie,	  It	  Fryske	  Gea,	  

Stichting	  NHBOS.	  Het	  debuut	  van	  auteur	  Peter	  de	  Ruyter	  handelt	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Friese	  
landschap;	  de	  onlosmakelijke	  veranderingen,	  de	  urgente	  problemen	  en	  de	  zoektocht	  naar	  een	  
'weerbaarder	  landschap'.	  	  Genomineerd	  voor	  de	  Jan	  Wolkers	  Prijs	  2016,	  de	  prijs	  voor	  het	  beste	  

natuur-‐	  en	  landschapsboek.	  Voor	  recensies	  en	  een	  radio	  interview	  in	  'Vroege	  vogels':	  
http://www.peterderuyterlandschap.nl/projecten/boek-‐vloeiend-‐landschap	  
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Artikelen	  (selectie)	  
	  
"Waarom	  de	  polder	  zal	  en	  moet	  veranderen",	  vraaggesprek	  in	  het	  AD	  Groene	  Hart	  over	  veenweiden,	  

bodemdaling	  en	  klimaatverandering,	  20	  november	  2017	  
	  
"Ruilverkaveling	  2.0	  voor	  een	  weerbaar	  landschap",	  opiniestuk	  in	  Trouw,	  21	  september	  2016	  
	  

"De	  Vecht	  is	  wakker",	  hoofdartikel	  in	  magazine	  bij	  de	  oplevering	  van	  het	  Vechtpark	  in	  Hardenberg,	  
september	  2016	  
	  
"Tijd	  voor	  een	  deltaplan	  in	  het	  veengebied",	  opiniestuk	  in	  Friesch	  Dagblad,	  27	  september	  2016	  

	  
"Groen	  regeert	  Bloemenheuvel",	  artikel	  in	  tijdschrift	  Monumentaal	  over	  de	  nieuwe	  buitenruimte	  van	  
gemeentehuis	  Bloemendaal,	  augustus	  2016	  

	  
"Leegstand	  is	  verspilling	  van	  geld	  en	  natuur,	  met	  een	  metamorfose	  kan	  het	  nog	  wat	  worden",	  
interview	  voor	  dagblad	  Trouw	  over	  de	  kwaliteit	  van	  bedrijventerreinen	  in	  Nederland,	  augustus	  2015	  

	  
"Fryslân	  heeft	  veel	  te	  veel	  bedrijfskavels,	  bedrijventerrein	  moet	  nu	  worden	  ingepast	  in	  het	  

landschap",	  interview	  voor	  het	  Friesch	  Dagblad	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  Friese	  bedrijventerreinen,	  
augustus	  2015	  
	  

"Landschap	  en	  architectuur	  begroeten	  elkaar	  op	  Zonnestraal",	  interview	  in	  burgerjaarverslag	  
Gemeente	  Hilversum,	  januari	  2015;	  http://83.137.149.90/~hilversum/Burgerjaarverslag_2014/	  
	  
"Fryslân	  is	  zijn	  relatie	  met	  de	  zee	  kwijtgeraakt",	  opiniestuk	  in	  Friesch	  Dagblad,	  september	  2013	  
	  
"De	  Friese	  waddenkust	  ontwaakt",	  essay	  in	  cultureel	  opinieblad	  De	  Moanne,	  september	  2013	  
	  
"Bewaak	  de	  prachtige	  diversiteit	  van	  het	  Friese	  landschap",	  opiniestuk	  Friesch	  Dagblad	  bij	  de	  
beëindiging	  van	  Atelier	  Fryslân,	  oktober	  2012	  
	  
"Wat	  is	  natuur	  nog	  in	  dit	  land?",	  opiniestuk	  Friesch	  Dagblad	  over	  de	  beleving	  van	  natuur	  en	  de	  

kansen	  voor	  koppeling	  van	  natuur-‐	  en	  landschapsontwikkeling,	  in	  samenwerking	  met	  Abe	  Veenstra,	  
april	  2012	  
	  

"Vechten	  tegen	  onverschilligheid",	  artikel	  tijdschrift	  Real	  Estate	  Magazine,	  over	  de	  ruimtelijke	  
kwaliteit	  van	  bedrijventerreinen,	  november	  2011	  
	  

"Fryslân	  lijdt	  aan	  geheugenverlies",	  opiniestuk	  Leeuwarder	  Courant	  over	  teloorgang	  Industrieel	  
Erfgoed	  in	  de	  provincie,	  in	  samenwerking	  met	  Abe	  Veenstra,	  juni	  2011	  
	  

“Fryslân	  de	  mooiste	  om	  onjuiste	  redenen,	  opiniestuk	  dagblad	  Trouw,	  in	  samenwerking	  met	  Abe	  
Veenstra,	  juli	  2010	  
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Essays	  

 
"Ruimte	  voor	  het	  Veen,	  de	  toekomst	  van	  de	  veenweiden	  is	  een	  ontwerpopgave",	  gepubliceerd	  in	  

tijdschrift	  Blauwe	  Kamer	  als	  onderdeel	  van	  Dossier	  Veenweiden,	  maart	  2017	  en	  in	  tijdschrift	  de	  
Moanne,	  juni	  2017	  

 
"Fryslân	  is	  de	  relatie	  met	  zijn	  oorsprong,	  de	  zee,	  kwijtgeraakt",	  gepubliceerd	  in	  tijdschrift	  'de	  
Moanne',	  het	  Friesch	  Dagblad	  en	  op	  de	  site	  van	  de	  Waddenacademie,	  september	  2013	  

	  
"Voorbij	  de	  derde	  snede,	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Diepenheimse	  landschap",	  bijdrage	  in	  het	  
kader	  van	  de	  manifestatie	  Eét	  je	  uitzicht,	  	  november	  2012	  

	  
"Roepend	  landschap,	  vier	  jaar	  werken	  aan	  ruimtelijke	  kwaliteit	  in	  Fryslân",	  bijlage	  bij	  tijdschrift	  
Noorderbreedte,	  	  september	  2012,	  essay	  gepubliceerd	  in	  tijdschrift	  'de	  Moanne',	  oktober	  2012	  

	  
Onderwijs	  (selectie)	  
	  

Gastcollege	  'Flowing	  landscape,	  about	  the	  transition	  of	  the	  Dutch	  landscape',	  Technische	  Universiteit	  
München,	  december	  2016	  
	  

Gastcolleges	  'Vormgeven	  aan	  het	  lage	  land',	  HOVO,	  Hogeschool	  van	  Utrecht,	  2016	  -‐	  heden	  
	  
Jurering	  (selectie)	  

 
Futurescapes	  voor	  Better	  Wetter	  (toekomst	  van	  het	  Friese	  veenweidegebied),	  2016	  (voorzitter)	  

	  
Vredeman	  de	  Vriesprijs	  voor	  Vormgeving,	  2015	  
	  

Land-‐art	  knooppunten	  Haak	  om	  Leeuwarden,	  2011	  
	  
Vredeman	  de	  Vriesprijs	  voor	  Architectuur,	  2010	  
	  
Workshops	  en	  presentaties	  buitenland	  

 
A7	  Landstad	  Fryslân,	  lezing	  Kolding	  (Denemarken),	  2006	  

	  
Going	  Dutch	  2,	  'Towards	  a	  safe	  and	  sustainable	  future	  of	  The	  Manhood	  Peninsula',	  internationale	  
workshop	  over	  kustveiligheid	  in	  Zuid-‐Engeland,	  juni	  2008	  

 
Moderator	  

	  
In	  gesprek	  met	  Tracy	  Metz	  over	  haar	  boek	  'Zoet	  en	  Zout',	  locatie	  Tresoar,	  Leeuwarden,	  maart	  2012	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   _________________	  


