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Werkervaring  
 

2017  

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Opstellen van een conditionerend onderzoek landschap voor 

de dijkversterking Zwolle-Olst, met landschapsanalyse, 

beschrijving kwaliteiten en knelpunten en aanbevelingen voor 

ontwerp. 

 

2016  

Rijkswaterstaat  

Opstellen van een ruimtelijk kwaliteitskader voor de 

kribverlagingen in het Pannerdensch Kanaal. 

 

2016  

Provincie Gelderland  

Maken van inrichtingsvoorstellen voor de Mauritswerken in 

het Rijnstrangengebied, in een interactief proces met 

belanghebbenden en experts. 

 

2016  

Waterschap Vechtstromen  

Opstellen van het ontwerp voor deelgebieden 4 en 5 van het 

Vechtpark Hardenberg. Interactief ontwerpproces, 

schetsontwerp, raming, beheer- en exploitatieplan en bestek. 
 

2016  

Provincie Overijssel  

Opstellen van een inrichtingsplan voor Natura 2000 

natuurontwikkeling in 11 deelgebieden langs het Zwarte 

Water en de Vecht. Inrichtingsplanmaatregelen, 

onderbouwing in ontwerpnotitie, bouwstenen voor 

bestemmingsplan, uitgangspunten voor uitvoeringsfase. 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 

Prolander  

Opstellen van een inrichtingsplan voor de Buffer Zwartemeer, 

die tot doel heeft de hydrologische situatie in het Bargerveen 

te verbeteren. Begeleiden van ontwerpsessies met 

projectgroep, stuurgroep en bewoners, uitwerken van het 

ontwerp en opstellen van het inrichtingsplan. 

 

2015 

Provincie Zuid-Holland  

Opstellen van een landschapsadvies voor de Maasdijk, één 

van de oudste dijken van Zuid-Holland die zijn 

waterstaatskundige functie verliest.  

 

2015 

Waterschap Vechtstromen  

Het maken van een schetsontwerp en inrichtingsplan voor de 

Oude Bornschebeek. Met het plan wordt invulling gegeven 

aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en wordt de beek 

beter ingepast in het landschap. In het ontwerp is met name 

gebruik gemaakt van de natuurlijke processen van de beek. 

 

2014 - 2016 

Provincie Overijssel  

Opstellen van inrichtingsplannen voor twee gebieden 

(Dalfsen, Meene) langs de Vecht in het kader van de 

Ecologische Hoofdstructuur. 

 

2014 - 2016 

Wetterskip Fryslân  

Kadeversterking en gebiedsinrichting Sneek-Zuid. 

Verantwoordelijk voor het opstellen van het DO, bestek, 

aanvraag vergunningen en communicatie met omgeving 

(overheden, agrariërs). 
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2015 

Gemeente Arnhem  

Opstellen van een streefbeeld voor twee wielen aan de Oude 

Bandijk in Elden / Arnhem, met als basis een totaalvisie op de 

dijk. In samenwerking met landschapshistoricus Van 

Hemmen. 

 

2014 

Gemeente Hardenberg  

Ontwerp voor Centrum Uiterwaarden Hardenberg: onderdeel 

van het Vechtpark dat grenst aan het centrum van de 

uiterwaarden. Opstellen van het ontwerp en leiden van de 

ontwerpateliers met bewoners. 

 

2014 

Marconi projectgroep Delfzijl  

Ontwerp voor een nieuwe spuilocatie bij de Pier van Oterdum 

bij Delfzijl, gecombineerd met een zoet-zout overgang en 

kwelderontwikkeling. De Marconi projectgroep bestaat uit 

gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, 

waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s. 

 

2012 

Gemeente Nijmegen   

Inrichtingsplan Oosterhoutse Waarden, interdisciplinair 

ontwerp waarin de wensen van belanghebbende overheden 

en partijen zijn meegenomen. 

 

2012 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard   

Inrichtingsplan dijkversterking Krimpen, waarin technische, 

landschappelijke en omgevingsfactoren op elkaar zijn 

afgestemd. 
 

2008-2011 

Rijkswaterstaat Programmadirectie  

Ruimte voor de Rivier  

Toetsen en adviseren met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in 

diverse projecten, structureren en vastleggen werkproces. 
 

2009-2010 

Gemeente Nijmegen   

Bijdrage landschap en cultuurhistorie aan het MER voor de 

dijkteruglegging Lent, advisering van de projectleiding over 

ruimtelijke kwaliteit. 
 
 

 

Publicaties  

2011-2013 ‘Een dijk van een landschap’  

Rubriek in tijdschrift Landwerk waarin voor verschillende 

dijkenlandschappen de plek, de verhalen van de mens en de 

ontwerpopgave aan elkaar worden gekoppeld. 
 
Beroepsopleiding  

2005 Wageningen Universiteit, 

Landinrichtingswetenschappen 

 Afstudeerrichting: landschapsarchitectuur 

 

Aanvullende beroepscursussen  

2011 Female leadership 

2010 Adviesvaardigheden 

2007 ArcGIS Toegepast (basis) 

 

 

Werkgevers  

2018 – heden  Lifeline Landschap 

2008 – heden  Royal HaskoningDHV  

2005 – 2008  Nieuwland Advies B.V. 

 


