
C U R R I C U L U M  V I T A E

Vaardigheden en competenties
Integraal ruimtelijk ontwerper > 15 jaar ervaring 

Strategisch, nieuwsgierig, betrokken en collegiaal 

Toegepaste kennis en ervaring op het gebied 

van landschapsarchitectuur, duurzaamheid, 

klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en toegepaste 

plantenkennis. Flexibel en inlevend. Met inzet van 

communicatieve vaardigheden samenwerken om 
draagvlak te creëren.

In mijn werk als landschapsarchitect geef ik 
samen met collega’s, opdrachtgevers, stakeholders 
en belanghebbenden, vanuit een integrale en 
toekomstgerichte kijk op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit, duurzaamheid, techniek en leefbaarheid, 
vorm aan proces en opgaven. Van nature ben ik 
breed geïnteresseerd en betrokken met passie 
voor openbare ruimte, landschap en natuur. Ik 
word enthousiast over de kansen maar ook de 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in 
de brede zin van het woord. Mensen inspireren 
en in beweging krijgen op actuele thema’s als 
klimaatadaptatie, hittestress, duurzame energie, 
natuurinclusiviteit geven mij veel voldoening. 

De studie aan de middelbare tuinbouwschool in 
Frederiksoord was na de middelbare school een 
logische stap en een geweldige en leerzame tijd. Ik 
ben nog steeds trots op de praktische vaardigheden 
en plantenkennis die ik daar heb opgedaan. Echter 
in het ontwerpen kan ik mijn creativiteit kwijt. 

De keuze voor een vervolgopleiding tot 
landschapsontwerper aan Hogeschool Larenstein 
was dan ook snel gemaakt. Na mijn studie in Velp 
heb ik een aantal jaren als landschapsontwerper 
gewerkt maar ik wilde graag meer kennis over 
het raakvlak van landschap met kunst, cultuur, 
stedenbouw en architectuur. Naast mijn baan heb ik 
destijds de deeltijdopleiding Landschapsarchitectuur 
aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam met 
veel enthousiasme gevolgd en afgerond. Tijdens de 
Academie ben ik bij ODIN Landschapsontwerpers 
aan de slag gegaan en werk er sindsdien met veel 
plezier aan mooie en betekenisvolle projecten. 

ODIN
Het bureau is in de afgelopen jaren gegroeid tot een 
team met zes bevlogen landschapsarchitecten en 
–ontwerpers. Allemaal professionals met een passie 
voor de openbare ruimte en landschappen van 
Nederland. Samen met andere specialisten werkt 
het team van ODIN aan integrale en maakbare 
ontwerpen die op een breed draagvlak kunnen 
rekenen, van keukentafel tot bestuur. In complexe 
projecten van uiteenlopende schaal en van concept 
tot en met uitvoering zet ODIN haar luisterend 
oor, kennis en creativiteit in om tot oplossingen 
te komen die verbinden en inspireren. ODIN wil 
vooroplopen in gebiedsprocessen. ODIN wil de 
energietransitie en de klimaatopgave inzetten om 
de ruimtelijke kwaliteit van landschappen, steden 
en dorpen te versterken. Maar één ding staat nog 
steeds voorop: ODIN werkt met en voor ménsen. En 
met heel veel plezier!

Opleiding
2008 -2013  Academie van Bouwkunst 

te Amsterdam Master of 
Landscapearchitecture. 

1999-2004  Hogeschool Larenstein te Velp   
  Tuin- en Landschapsinrichting,   
  afstudeerrichting ontwerpen. 
1995-1999  Middelbare Tuinbouwschool   
  Frederiksoord Kaderfunctionaris   
  Groene Ruimte niveau I. 
Werkervaring
06/2012-heden 
 Odin Landschapsontwerpers BV te Nijverdal   

 Functie Landschapsarchitect / projectleider

08/2004-05/2012 
 Bijkerk c.s. Landschapsarchitecten te Enschede   

 Functie Landschapsontwerper

03/2004-07/2004 
 Arcadis te Apeldoorn Functie assistent    

 landschapsontwerper

2002  Bijkerk c.s. Landschapsarchitecten te Enschede   

 Functie: Stagiair

2003  Arcadis te Apeldoorn Functie: Stagiair

1998  Moerheim plantenwinkel Dedemsvaart

1997  Hoveniersbedrijf Compagne Hardenberg

1996  Gemeente Avereest

1995  Tuinen van Mien Ruys Dedemsvaart 
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R E L E V A N T E   P R O J E C T E N   O D I N : 

Op het gebied van landschappelijke inpassing, 
participatie, co-creatie, klimaatadaptatie en 
duurzaamheid. 

Landschapsrecepten voor zon i.o.v. gemeente 
Hellendoorn 
(2021)

Recepten opstellen voor het inpassen van zon-
nevelden in het landelijk gebied. Op een speelse 
en toegankelijke manier inzichtelijk maken welke 
ruimtelijke eisen en mogelijkheden er liggen in ver-
schillende landschappen en hoe in die verschillende 
landschappen met zon op land dient om te worden 
gegaan door middel van verschillende menukaarten. 
Deze bestaan uit een aantal basis ingrediënten en uit 
keuzemenu’s. 
De initiatiefnemer heeft hierdoor een goed beeld van 
de spelregels en ruime keuzemogelijkheden voor een 
goede inpassing van zon!
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Zon
          . . . aan de Es

Menukaart

75/25 
Verhouding panelen/groen aan de esrand*

Ruimtelijke inpassing 
Drie niveaus: het zonneveld, aansluiting op de  
omgeving en het landschap. Respecteer bestaan-
de structuren en patronen en versterk de karakte-
ristieken van het landschapstype. Houd rekening 
met cultuurhistorische en archeologische waar-
den.

Korrelgrootte veld
Opstelling is passend bij de maat/schaal en par-
cellering van de velden

Veldopstelling
Max. hoogte van de opstelling in verhouding tot 
de menselijke maat, ondergeschikte situering van 
trafo’s en ingetogen bij voorkeur natuurlijke om-
heining (faunapasseerbaar). 

Meervoudig ruimtegebruik
Koppeling zon met minimaal drie functies zoals 
het versterken van natuur/biodiversiteit, land-
bouw, waterberging/infiltratie en/of recreatie. 
Zie voor opties het keuzemenu.

*Zie de motie uit 2017 ter bescherming van de 
essen en enken in de gemeente Hellendoorn. 

De esrand beschikt over een 
bepaalde capaciteit mits het 
landschap wordt versterkt. 

Het karakter van de open 
es wordt versterkt door het 
verdichten van de randen met 
landschapselementen. 

Voldoende afstand tussen mens en zonneveld. Menselijke 
maat en beleving landschap zijn een voorwaarde. Mensen 
moeten over de zonnepanelen kunnen kijken. 

Basis ingrediënten
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Zon
          . . . aan de Es

Menukaart

Keuzemenu (3/5)

Landschapselementen
Behoud van open karakter van de es door het ver-
sterken van de randen van het veld met struwelen 
en landschappelijke hagen met inheemse soorten. 
Versterken van esrandbeplantingen met struwelen, 
houtwallen en (solitaire) bomen. Soorten toepassen 
als: (Winter)eik, Hazelaar, Meidoorn, Hulst, Vuil-
boom, Lijsterbes, Gelderse roos, Hondsroos, Spaan-
se aak, Walnoot en Tamme kastanje.

Biodiversiteit 
& bodemkwaliteit 
Creëer een rijke mantel-zoom vegetatie met exten-
sief beheer, nestgelegenheid en faunapasseerbaar-
heid. Creëer gradiënten: nat/droog/zon/schaduw.  
Houd rekening met voldoende lichtinval en re-
genwaterverdeling en daarmee de kwaliteit van de 
bodem.

Water
Hemelwater vasthouden en laten infiltreren. 

Recreatie & educatie
Aansluiten op bestaande routes, rustpunten en 
informatie over natuur, landschap en duurzame 
energie. Versterken van de toegankelijkheid van het 
landschap voor wandelaars en fietsers. 

Landbouw
Landbouwkundig medegebruik door beheer van 
het zonneveld met dieren. Combinatie van zon met 
teelt van gewasse die passen bij de es zoals bijvoor-
beeld granen en landschapselementen als voedsel-
productie met noten en bessen voor mens en dier. 

B R O N :  O D I N

Impressie van hoe een extensief zonneveld samengaat met extensief beheer, een gezonde bodem, biodiversiteit en recreatie, 
ODIN landschapsontwerpers 2020. 
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Zon
            . . . in het jonge ontginningslandschap 

Menukaart

B R O N :  A R C A D I S

Impressie van hoe een extensief zonneveld samengaat met extensief beheer, een gezonde bodem, biodiversiteit en recreatie, 
ODIN landschapsontwerpers 2020

Landschapselementen
Versterken van de randen van percelen met bos-
singels, houtwallen en struwelen met inheemse 
soorten als: Berk, Grove Den, (Winter)Eik, Hazelaar, 
Meidoorn, Sleedoorn, Vuilboom, Lijsterbes en Gel-
derse roos. 

Biodiversiteit 
& bodemkwaliteit 
Creëer een rijke mantel-zoom vegetatie met in-
heemse kruidenvegetaties, extensief beheer, nest-
gelegenheid en faunapasseerbaarheid. Creëer gra-
diënten: nat/droog/zon/schaduw. Houd rekening 
met voldoende lichtinval en regenwaterverdeling 
en daarmee de kwaliteit van de bodem.

Water
Schep ruimte om hemelwater (langer)vast te hou-
den, te bergen en indien mogelijk te laten infiltre-
ren. 

Recreatie & educatie
Aansluiten op bestaande routes, rustpunten en 
informatie over natuur, landschap en duurzame 
energie. 

Landbouw
Landbouwkundig medegebruik door beheer van 
het zonneveld met dieren. Combinatie van zon 
met teelt van gewassen. Landschapselementen als 
voedselproductie met noten en bessen voor mens 
en dier. 

Keuzemenu (2/5)

Zonnepark Zunasche Heide i.o.v. CONZ
(2021-2022)

De gemeente Wierden heeft de ambitie om in 2020, 
20% van het energieverbruik in de gemeente duur-
zaam op te wekken. Eén van de mogelijkheden die 
aan die doelstelling kan bijdragen is het ontwikkelen 
van een zonnepark. De gemeente heeft gebieden 
aangewezen waar onder voorwaarden zonnevelden 
mogen komen. Samen met de coöperatie CONZ heb-
ben wij de mogelijkheden onderzocht voor de inrich-
ting van een zonnepark op gronden bij de Zunasche 
heide. 
Met het respecteren en versterken van de landschap-
pelijke structuren van het veenheide-ontginningsland-
schap worden de percelen zon ingekaderd. De heldere 
opzet van het zonneveld zorgt voor rust en eenvoud. 
Het zonneveld met landschappelijke inpassing draagt 
bij aan het versterken van de groen blauwe verbin-
ding tussen de Zunasche heide en het Reggedal. 
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Het perceel van het zonneveld wordt met zijn stevige groenblauwe dooradering een verbindende factor tussen de Sallandse Heuvelrug - Zunasche Heide - Elsenerbeek. Wij zetten in op een robuuste verbinding tussen 
Zunasche Heide en Elsenerbeek (dus geen doelsoort). Met het vasthouden aan en uitbreiden van de landschappelijke structuren van het veenheide-ontginningslandschap worden de percelen zon ingekaderd. De heldere 
opzet van het zonneveld zorgt voor rust. Met een prettige afstand tot de Schoneveldseweg en een geringe hoogte van de zonnepanelen voegt het zonneveld zich naar zijn omgeving. In het toevoegen van groenstructuren 
is gedacht aan het beperken van het zicht van de omgeving op het zonneveld. Er wordt rekening gehouden met een 4 meter breed onderhoudspad lags waterschapssloten. 

V I S I E K A A R T
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Z O N N E V E L D
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LANDSCHAPPELIJKE 
GEMENGDE HAAG

NIEUWE SINGEL

GERIEFBOSJE

KRUIDENRIJK 
GRASLAND

Aanplant nieuwe 
haag van circa 2 
meter breed met een 
rijk assortiment aan 
soorten. Afscherming 
van het zonneveld en 
een nieuwe interes-
sante ecologische 
verbinding.

Aanplant nieuwe sin-
gel van circa 5 meter 
breed. Regelmatig 
afzetten vanwege 
schaduwwerking. 
Soorten als wilg, berk 
en els.

De landschappelijke 
haag loopt over in een 
geriefbosje met hoger 
opgaande beplanting.

Zaaien van passende 
mengsels. Extensief 
beheer van maaien 
en afvoeren of druk-
begrazing. Kansen 
op termijn voor hei- 
schraal grasland?
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4

1

HERPROFILERING 
SLOTEN

Kans voor biodiverse 
slootranden, ruige 
vegetatie (riet/wilg)
en waterberging. 
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R E F E R E N T I E B E E L D E N  L A N D S C H A P

WILGENSTRUWEEL

Aanplant nieuw stru-
weel in slootzone pas-
send bij de sfeer van 
de Zunasche heide. 
Struweel niet te hoog 
laten doorschieten 
i.v.m. waarborgen 
zicht op Sallandse 
Heuvelrug
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LANDSCHAPPELIJKE 
INPASSING

Landschappelijk 
hekwerk van geringe 
hoogte (bv houten 
palen met schapen-
gaas). 

Rijkheid aan nieu-
we landschappeli-
jke structuren met        
bijbehorend beheer 
zorgt voor een prettig 
beeld. Een structuur 
door het zonneveld 
zorgt voor een visuele 
onderbreking.

Kruidenrijk grasland 
van 2 meter tussen de 
zonnetafels, inzaaien 
met inheems lokaal 
mengsel. CONZ doet 
het beheer van het 
grasland door klein-
schalig met de hand 
maaien en afvoeren.

Door ruimte tussen 
de zonnepanelen 
en -tafels te laten, 
kan zon en regen de 
bodem bereiken. Dit 
zorgt voor een betere 
bodem. 

Trafo’s in lijn met 
zonnepanelen.

A

R E F E R E N T I E B E E L D E N  Z O N N E P A R K

INFORMATIEPUNT

Op deze plek komt een be-
schrijving van de (cultuur)
historie, landschapsontwik-
keling, natuurontwikkeling 
(kwelwater, Sallandse Heu-
velrug - Zunasche Heide, 
Maatgraven, Reggedal) en 
lokaal verdienmodel van 
CONZ beschrijven t.b.v. 
educatie, recreatie en 
draagvlak. Het zonneveld 
vormt een schakel (natuur 
en landschap) maar zorgt 
tegelijkertijd ook voor een 
verdienmodel voor de Co-
operatie om lokale voor-
zieningen te bekostigen en 
initiatieven te ontplooien. 
Ook kan dit informatiepunt 
een plek zijn om te rusten, 
op te laden of te spelen.

B



Integrale ontwerpmethodiek Plek Zat - Duurzaamheid en klimaatadaptatie
i.o.v. gemeente Dinkelland 
(2021-2022)

ODIN Landschapsontwerpers heeft begin 2021 samen met Roelofsgroep meegedaan aan de ontwerpuitdaging 
‘Ruimte voor water’. We hebben een integrale ontwerpmethodiek opgezet, waarbij we breder kijken dan alleen 
naar de wateropgave. De ontwerpmethodiek hebben we inmiddels toegepast in de gemeente Dinkelland. De focus 
lag daarbij op het bieden van een afdoende oplossing voor wateroverlast (initiator) en daarbij werden andere 
kansen voor het gebied meegekoppeld zoals het versterken van biodiversiteit, kansen voor de energietransitie en 
ruimtelijke kwaliteit met als doel een bijdrage te leveren aan de waarden veiligheid, leefbaarheid en gezondheid 
van de wijk.

Ambitie en Waardecreatie
VELDKAMP&BORCHERT

Materialen

WaterInvesteringen

123

Energie

Biodiversiteit

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

Bodem

Waterstructuur 1900

Waterstructuur 1900 (zwart) en Stresstest 70 mm

Waardecreatie gezondheid, leefbaarheid en veiligheid

Combineren van bovengrondse zichtbare 

ruimte voor water met groen en natuurlijk 

spelen in een robuuste aaneengesloten 

groenstructuur bijvoorbeeld een wijkpark

Waardecreatie: gezondheid, 
leefbaarheid en veiligheid

(Ondergrondse) ruimte voor water in de 

woonstraten met ruimte voor passend en 

beheerbaar groen, parkeren en hergebruik 

materialen. 

PLEK ZAT 
Afgelopen drie weken hebben onze landschapsontwerpers en civiele 
techneuten hard gewerkt om samen voorliggende methodiek te 
ontwikkelen. Het betreft een idee op hoofdlijnen dat in razendsnel 
tempo van het niveau van de ‘tussenschaal’ van Aalderinkshoek afdaalt 
tot het niveau van de Bartokstraat.  Wij concluderen daarbij dat er 
plek zat is voor alle opgaven die op ons afkomen wanneer we ze com-
bineren en we in de haarvaten van de stad op zoek gaan naar ruimte 
op daken, aan gevels, op het maaiveld en in de bodem. 

Wij kijken er naar uit om deze methodiek in een vervolg verder vorm 
en inhoud te geven, samen met de partners uit het gebied. 

UITWERKING BARTOKSTRAAT
In de Bartokstraat maken wij ruimte voor water, groen, een groeiend 
pakket kabels en leidingen én de mens door de ‘straat’ anders te 
benaderen. De verharding wordt geminimaliseerd tot een 4 meter 
brede zone in het midden van het profiel waar de auto te gast is (in 
één richting) en waarop volop ruimte is voor fietsers, wandelaars en 
spelende kinderen. Het parkeren voor de bewoners van de Bartok-
straat verplaatsen we naar de koppen van de straat waar het parkeren, 
in combinatie met de ontwikkeling van de blokken hoogbouw, centraal 
wordt georganiseerd met mogelijkheden voor het opladen van auto’s 
en opwek van energie. 

Het straatbeeld oogt groen, met uiteenlopende bomen en struiken en 
groene gevels. De daken zijn groen (noord), uitgevoerd als waterdak 
of bedekt met zonnepanelen (zuid). Dit geldt ook voor de bergingen. 
In de openbare ruimte, in de tuinen en op de daken wordt water 
vastgehouden, neemt de biodiversiteit toe en zakt de temperatuur 
op hete zomerdagen. Daarnaast wordt de leefbaarheid vergroot en 
neemt de veiligheid toe.

CIRCULAIR EN INNOVATIEF
In alle thema’s werken we op circulaire wijze volgens de principes van 
preventie, waardebehoud en waardecreatie.  De innovatieve integrale 
aanpak in combinatie met onderstaande innovaties leveren veel op 
en sluiten aan bij de omgevingswet die volgend jaar in werking treedt.  
De innovaties zijn met iconen in het profiel aangegeven.  

Wij zetten de klokken gelijk. Gebouwen, maaiveldinrichting 
en ondergrondse systemen hebben momenteel elk hun eigen 
tijdspad in beheer, onderhoud en vervanging. Door die klokken 
gelijk te zetten kunnen verschillende opgaven integraal worden 
aangepakt. Dit vraagt een investering in tijd en geld aan de 
voorzijde maar deze aanpak maakt de wijk toekomstbestendig, 
beperkt de overlast en verhoogt de leefbaarheid, veiligheid en 
gezondheid.

De auto is te gast in de wijk en dat maakt de openbare ruimte 
het domein van de fietser en de wandelaar. Daarnaast worden 
eenrichtingswegen gecreëerd met meer ruimte voor groen en 
water.  Wij bieden de automobilist ruime collectieve parkeer-
plekken met voldoende laadpunten in combinatie met de Smart 
Mobility app (deelauto, beschikbare parkeerplek, deel E-bikes)

1. Het bestaande riool renoveren en handhaven voor afvalwater 
en regenwater infiltreren en bovengronds af laten stromen. 
2. Inzetten op innovatieve slimme mantelbuizen voor kabels en 
leidingen en een nieuw vacuümriool levert een ondergrondse 
ruimtebesparing op. Bestaande riolen gebruiken voor piekafvoe-
ren voor regenwater i.c.m. infiltratie. 

Betalen voor gebruik en niet voor de aanleg. Dit concept heeft 
zich al bewezen in de ICT-markt of bij mobiliteitsoplossingen. In 
ons ‘as-a-service’ model worden afval, verspilling van grond-
stoffen, energie en CO2-uitstoot beperkt. Dit leidt tot nieuwe 
verdienmodellen, duurzame ketenpartners en een stimulans 
voor besparing van materialen. 

Vrijkomende verhardingen en sloopmaterialen in de wijk hou-
den, ter plekke breken en inzetten voor de waterbergende weg. 
Dit bespaart veel transportbewegingen en zorgt dat de ruimte 
onder de wegen mee gaat doen in de berging/infiltratie.

De natuurinclusieve eetbare straat. Samen oogsten kan bijdra-
gen aan het versterken van de sociale relaties in de straat of 
buurt en de verbinding van verschillende culturen met de open-
bare ruimte. En bomen bieden koelte op warme zomerdagen.
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Inzending Prijsvraag Ruimte voor Water
BNA Oosting en Architectuurcentrum Twente
4 februari 2021

     Alle rechten voorbehouden

PLEK ZAT 
Afgelopen drie weken hebben onze landschapsontwerpers en civiele 
techneuten hard gewerkt om samen voorliggende methodiek te 
ontwikkelen. Het betreft een idee op hoofdlijnen dat in razendsnel 
tempo van het niveau van de ‘tussenschaal’ van Aalderinkshoek afdaalt 
tot het niveau van de Bartokstraat.  Wij concluderen daarbij dat er 
plek zat is voor alle opgaven die op ons afkomen wanneer we ze com-
bineren en we in de haarvaten van de stad op zoek gaan naar ruimte 
op daken, aan gevels, op het maaiveld en in de bodem. 

Wij kijken er naar uit om deze methodiek in een vervolg verder vorm 
en inhoud te geven, samen met de partners uit het gebied. 

UITWERKING BARTOKSTRAAT
In de Bartokstraat maken wij ruimte voor water, groen, een groeiend 
pakket kabels en leidingen én de mens door de ‘straat’ anders te 
benaderen. De verharding wordt geminimaliseerd tot een 4 meter 
brede zone in het midden van het profiel waar de auto te gast is (in 
één richting) en waarop volop ruimte is voor fietsers, wandelaars en 
spelende kinderen. Het parkeren voor de bewoners van de Bartok-
straat verplaatsen we naar de koppen van de straat waar het parkeren, 
in combinatie met de ontwikkeling van de blokken hoogbouw, centraal 
wordt georganiseerd met mogelijkheden voor het opladen van auto’s 
en opwek van energie. 

Het straatbeeld oogt groen, met uiteenlopende bomen en struiken en 
groene gevels. De daken zijn groen (noord), uitgevoerd als waterdak 
of bedekt met zonnepanelen (zuid). Dit geldt ook voor de bergingen. 
In de openbare ruimte, in de tuinen en op de daken wordt water 
vastgehouden, neemt de biodiversiteit toe en zakt de temperatuur 
op hete zomerdagen. Daarnaast wordt de leefbaarheid vergroot en 
neemt de veiligheid toe.

CIRCULAIR EN INNOVATIEF
In alle thema’s werken we op circulaire wijze volgens de principes van 
preventie, waardebehoud en waardecreatie.  De innovatieve integrale 
aanpak in combinatie met onderstaande innovaties leveren veel op 
en sluiten aan bij de omgevingswet die volgend jaar in werking treedt.  
De innovaties zijn met iconen in het profiel aangegeven.  

Wij zetten de klokken gelijk. Gebouwen, maaiveldinrichting 
en ondergrondse systemen hebben momenteel elk hun eigen 
tijdspad in beheer, onderhoud en vervanging. Door die klokken 
gelijk te zetten kunnen verschillende opgaven integraal worden 
aangepakt. Dit vraagt een investering in tijd en geld aan de 
voorzijde maar deze aanpak maakt de wijk toekomstbestendig, 
beperkt de overlast en verhoogt de leefbaarheid, veiligheid en 
gezondheid.

De auto is te gast in de wijk en dat maakt de openbare ruimte 
het domein van de fietser en de wandelaar. Daarnaast worden 
eenrichtingswegen gecreëerd met meer ruimte voor groen en 
water.  Wij bieden de automobilist ruime collectieve parkeer-
plekken met voldoende laadpunten in combinatie met de Smart 
Mobility app (deelauto, beschikbare parkeerplek, deel E-bikes)

1. Het bestaande riool renoveren en handhaven voor afvalwater 
en regenwater infiltreren en bovengronds af laten stromen. 
2. Inzetten op innovatieve slimme mantelbuizen voor kabels en 
leidingen en een nieuw vacuümriool levert een ondergrondse 
ruimtebesparing op. Bestaande riolen gebruiken voor piekafvoe-
ren voor regenwater i.c.m. infiltratie. 

Betalen voor gebruik en niet voor de aanleg. Dit concept heeft 
zich al bewezen in de ICT-markt of bij mobiliteitsoplossingen. In 
ons ‘as-a-service’ model worden afval, verspilling van grond-
stoffen, energie en CO2-uitstoot beperkt. Dit leidt tot nieuwe 
verdienmodellen, duurzame ketenpartners en een stimulans 
voor besparing van materialen. 

Vrijkomende verhardingen en sloopmaterialen in de wijk hou-
den, ter plekke breken en inzetten voor de waterbergende weg. 
Dit bespaart veel transportbewegingen en zorgt dat de ruimte 
onder de wegen mee gaat doen in de berging/infiltratie.

De natuurinclusieve eetbare straat. Samen oogsten kan bijdra-
gen aan het versterken van de sociale relaties in de straat of 
buurt en de verbinding van verschillende culturen met de open-
bare ruimte. En bomen bieden koelte op warme zomerdagen.

1

2

Inzending Prijsvraag Ruimte voor Water
BNA Oosting en Architectuurcentrum Twente
4 februari 2021

     Alle rechten voorbehouden

Ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’ Voorbeelduitwerking gemeente Dinkelland



Energiecorridor Entervenen i.o.v. 5 Twentse 
gemeenten en provincie Overijssel 
(2018-2020)

Duurzame opwek als motor van gebiedsontwikkeling;
In Entervenen wordt ingezet op een nieuw landschap 
door middel van het ontwikkelperspectief Energiecor-
ridor Entervenen, i.s.m. Energywatch zijn verschil-
lende scenario’s zowel ruimtelijk als qua opbrengst 
om zo inzicht te krijgen in de laadbaarheid van het 
landschap. Geïnspireerd op de orthogonale verkave-
lingsstructuur van de venen wordt met de opbrengst 
van duurzame opwek een stevige groenblauwe land-
schapsstructuur als nieuw ruimtelijk casco ontwikkeld. 
Hiermee krijgt de energiecorridor een sterke ruimteli-
jke structuur en biedt het ruimte aan duurzame 
energieproductie, duurzame energieopslag, oogstbaar 
landschap, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een 
landschap op weg naar de toekomst!

Wind in de Flevopolder i.o.v. Provincie Flevoland 
(2019 -2020)

Het inpassen van landschappelijke maatregelen ron-
dom woonkernen die het effect van de windmolens 
verzachten en daarmee tevens een bijdrage leveren 
aan de recreatie- en groenstructuur.
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39

Rij van 1 of 2 bomen over een langere lengte. Zicht op horizon 
blijft behouden omdat je er onder door kan kijken. Kan zicht op 
windmolens gedeeltelijk wegnemen.

Natuurlijke vegetatie bestaand uit overwegend riet. Interessant 
voor natuur en recreatie.  Vanaf dichtbij een dicht scherm. Van 
een afstand horizon beleefbaar, openheid landschap gewaarborgd.

Lijnvormig landschapselement van 4-20 meter breed en minstens 
25 meter lang. Stevige structuur van bomen en ondergroei/stru-
weel. Groot groen dicht scherm die het zicht ontneemt.
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4 .  P A R K A C H T I G E  R A N D 5 .  B O M E N W E I D E 6 .  G R O N D L I C H A A M

Rand met verschillende boomsoorten op verschillende afstanden 
van elkaar. Prettige verblijfsruimte die zicht op windmolens kan 
ontnemen. Zorgt voor rafelrand in het landschap

Formeel opgezette structuur van bomen die variabel is qua 
formaat. Kan afhankelijk van breedte het zicht op windmolens 
wegnemen terwijl de horizon zichtbaar blijft.

Afgraven en ophogen biedt kansen voor ontnemen zicht, water-
berging en natuurlijke vegetaties. Met beplanting kan nog meer 
zicht worden ontnomen of kan het grondlichaam lager.
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Natuurinclusieve boerderij Landgoed de Gelder  
i.o.v. Farm Brothers 
(2020)

Opstellen visie met schetsontwerp en landschapsplan 
voor een Natuur Inclusieve Boerderij in combinatie 
met grondgebonden zonnevelden. Dit initiatief sluit 
goed aan het bedrijf als promotor van de natuur 
inclusieve landbouw. Deze natuur inclusieve boerderij 
heeft de potentie koploper te worden in de transitie 
waarin landschap, landbouw, natuur, water, mens en 
energie integraal onderdeel van de boerderij zijn. De 
boerderij is een plek waar ‘Biodiversiteit, techniek en 
productie samenkomen’!

29

Door de aanwezigheid van voldoende voedsel en nestgelegenheid 
zorgen wilde bijen voor bestuiving van gewassen.

Het voedselbos bestaat uit meerdere lagen vegetatie zodat een 
(bio)divers bosje ontstaat met eetbare planten en vruchten.

Schapen beheren (extensief + rotatie) de kruidenrijke vegetatie 
op de percelen met zonnepanelen. Schapen kunnen onder de 
panelen lopen.

Nestkastjes worden opgehangen voor bijvoorbeeld pimpelmeesjes 
om zo de populaties van insecten in balans te houden.

Insecten vinden nestgelegenheid in de landschapselementen en 
zichtbaar voor bezoekers in een insectenhotel.

De pluktuin/agroforestry kan van betekenis zijn voor de lokale 
bevolking.
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RES en Duurzame Energieladder Almelo 
i.o.v. gemeente Almelo 
(2019 -2020)

Kansen voor grootschalige opwek van energie in beeld 
brengen door middel van een landschapsanalyse. 
Deze kansen zijn uitgewerkt in voorkeursgebieden. 
In de Duurzame Energieladder zijn spelregels en 
voorwaarden voor concrete initiatieven op het gebied 
van (grootschalige) duurzame energieopwekking 
opgesteld.

9

veehouderij
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Gebieden waar

4.2 Randvoorwaarden clustergebied Almelo Noord

Almelo West niet mogelijk, zie 5.2

Andere gebieden niet mogelijk

4.3 Randvoorwaarden clustergebied Almelo Noord

5.3 Randvoorwaarden clustergebied Almelo West 

Andere gebieden niet mogelijk

6.1 

6.2

6.3

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

6.5

5.4 Randvoorwaarden clustergebied Almelo West

6.5 Randvoorwaarden andere gebieden

Energie produceren

6.4  Lokaal initiatief \
coöperatief

Niet in natuur
Niet in Groene Long 

Groot

Klein 

Schil

Veld ≤ 1 MW 

Veld ≥ 1 MW 

Bedrijventerrein
Bouwblok 

Isoleren \ besparen 

Warmtepomp 
Aardwarmte \ luchtwarmte

Biogas \ biomassa \ waterstof

Z O NI N I T I A T I E F

W A R M T E 
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4.4 Randvoorwaarden clustergebied Almelo Noord

6.5 Randvoorwaarden andere gebieden

F L O W C H A R T



Participatie in projecten

Bijdrage aan duurzaamheid in projecten op verschillende schaalniveau’s!

Wij vinden het belangrijk om samen met de initiatiefne-
mers en de omgeving te komen tot gedragen plannen.

 

 

 

 

     

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
                 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 



 
     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


