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Postzegelparken 
■   Atjehpleintje; 3e postzegel t.b.v. het Voorbeeldplan Postzegelparken Indische Buurt Amsterdam;  
      buurtpleintje met drie grote bomen met elk een 7m grote cirkel met bloeiende struikbeplanting;  
      in opdracht van de Stichting Postzegelparken. 
■   Valentijnkade; 2e postzegel t.b.v. het Voorbeeldplan Postzegelparken Indische Buurt Amsterdam;  
      vlinder-/kruiden-/moestuin/miniboomgaard op de straathoek richting Flevopark in opdracht van de 
      Stichting Postzegelparken 
■   Niasstraat; 1e postzegel t.b.v. het Voorbeeldplan Postzegelparken Indische Buurt Amsterdam;  
      terrastuin met kiosk op straathoek; in opdracht van de Stichting Postzegelparken 
■   J.P.Coenpleintje; openbaar pleintje naast basisschool met spelaanleidingen en kunstwand van Jan 
      van der Ploeg. In opdracht van Stadsdeel Oost Amsterdam 
■   Tuin van Jonker; mini-park in de wijk Het Rozenprieel Haarlem; in opdracht van woningcorporatie 
      Ymere 
■   buurtparkje naast school met kunstenaarsateliers (SWOK) in Oldenzaal; in opdracht van  
      Woningbouwvereniging WBO Wonen onder de noemer ‘meer voor minder’ 
■   pleintje in woonbuurt Molkenboer met annex een zone met beeldende kunst van de lokale 
      kunstenares Machteld Kuiper; in opdracht van woningbouwvereniging WBO Wonen Oldenzaal 
■   Tichelstraat e.o. verblijfszones voor buurtbewoners; in opdracht van WBO Wonen Oldenzaal 
■   binnentuin De Nieuwe Baten te Nieuwegein; ontmoetingstuin binnen het woon-/voorzieningen- 
      centrum in opdracht van Stichting De Nieuwe Baten en Florie Projectontwikkeling te Nieuwegein 
■ Proefproject pocketpark West; ontwerp voor een miniparkje in Geuzenveld-Slotermeer als een van 

de drie proefprojecten in Amsterdam. Opdrachtgevers: stadsdeel Geuzenveld en Centrale Stad / 
dienst Ruimtelijke Ordening. Wegens politieke verwikkelingen niet uitgevoerd. 

■ Inrichtingsvoorstellen voor een semi-openbare ruimte (pocketpark) aan de Kerkstraat in Amsterdam. 
Opdrachtgever ABN Amrobank Amsterdam. 

■ Inrichtingsplan voor de onderdoorgang van het Rijksmuseum bij aanleg van een tramlijn ter plaatse; 
in aanvulling daarop voorstellen voor de museumtuin. Gezamenlijke opdracht met architecte 
M.L.Spronck. Opdrachtgever Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam. 

■ Inrichtingsplan voor openbaar dakterras (postzegelpark) bij woningen in monumentale pakhuizen 
aan het Entrepotdok te Amsterdam. Opdrachtgever Architectenbureau van Stigt Amsterdam. 
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■ Ontwerp voor particulier binnenterrein annex openbaar plein op het voormalig Wilhelmina 
Gasthuisterrein te Amsterdam. Opdrachtgever Woningbouwvereniging Het Oosten en de 
Gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 

■ Inrichtingsplan voor een binnenplaats op een parkeergarage. Opdrachtgever Vereniging van 
Eigenaren IJsselstraat Amsterdam. 

■ Inrichtingsvoorstellen voor een restruimte / lichtschacht achter een kantoor aan de Nieuwe 
Herengracht. Opdrachtgever Quamas Amsterdam.  

 

      publicaties m.b.t. dit onderwerp: 
■ ‘Met vereende krachten’. De opmars van postzegelparken in Amsterdam en daarbuiten. Tijdschrift 
       Stadswerk no.3 2013 
■ ‘Elke buurt een feestje’. Postzegelparken in Amsterdam. Tijdschrift Stadswerk no.3 2009 
■ ‘Steppingstones in stedelijk gebied’. Tijdschrift Stedelijk Interieur no.4 augustus 2006 
■ ‘Postzegelparken, oases in de stad’. Tijdschrift Groen, no.1 januari 2003. 
■ Uitgave met de titel ‘Postzegelparken’ in opdracht van de voormalige wethouder voor Milieu, 

Openbare Ruimte en Groen dhr. R.Grondel. Eerste publicatie van de stad Amsterdam om meer 
aandacht te vragen voor de restruimtes in de stad (full colour/A5 formaat). Opdracht via de 
gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Voorjaar 2001. 

■ Uitgave met de titel ‘Potentiële lokaties’ in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam / 
dRO. Een inventarisatie per stadsdeel van ca 300 potentiële lokaties in de stad die voor transformatie tot 
postzegelpark in aanmerking komen. Met een uitgebreide inleiding als vervolg op bovengenoemde 
uitgave. Najaar 2002. 

 
 
Parken 
■ Waterpark; ontwerp voor langgerekt park bestaande uit eilanden, dijkjes, riet en wilgenbeplanting; 

opdrachtgever Gemeente Spijkenisse i.s.m. Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten te Delft.  
■ Boomgaardpark; ontwerp voor langgerekt park met appelbomen en te leasen schapen; opdracht-

gever Gemeente Spijkenisse i.s.m. Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten te Delft.  
 
 
Tuinen 
■ Tuinontwerpen en adviezen (Amsterdam, Amstelveen, Overveen, Velp, Bergen aan Zee, Rijssen, 

Verbier, Breda, Wormerveer, Almere, Oenkerk, Noordwijk). 
■ jaarlijks adviseur op de Nationale Tuinendag in Centrale Bibliotheek Amsterdam 
 
 
Pleinen 
■ Pleinenplan Amsterdam Oost; ontwerp voor vier pleinen in de Oosterparkbuurt inclusief de 

pleinwanden. Opdrachtgever stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Mede-initiatiefnemers: 
Woningcorporatie Het Oosten en het Woningbedrijf Amsterdam. Eikenplein gerealiseerd. Plan 
genomineerd voor de Omgevingsarchitectuurprijs 2002. 

■   Van de Batau naar de Baten. Voorstel voor de herinrichting van een woon-/winkelcentrum in 
      Nieuwegein Noord met vijf pleinen. Studie in opdracht van woningbouwvereniging Mitros, VVE 
      winkeliers en woon-/zorg-/voorzieningencentrum De Baten. 
■ Ontwerp voor het IJsselplein t.b.v. mededinging naar definitieve opdracht. In opdracht van  

Stadsdeel Zuider Amstel. Rapportage. 
■ Inventarisatie van pleinen, voorpleinen en mogelijke begrenzingen daartussen t.b.v. het nieuwe 

hoofdkantoor van de Abn Amrobank in Amsterdam Zuid. Opdrachtgever Abn Amrobank. 
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■ Ontwerp Maasstraat / Maasplein te Amsterdam als bijdrage aan het congres ’Een toekomst voor 
Berlages Amsterdam Zuid’, Rai-congrescentrum Amsterdam. Opname in congresuitgave / lezing / 
tentoonstellingspanelen. Opdrachtgever Stichting Berlage Jaar. 

 
 
Openbare ruimte   
■ Ontwerp voor de openbare ruimte van de woonwijk Landgoed in Spijkenisse w.o. twee parken. 

Opdrachtgever Gemeente Spijkenisse i.s.m. Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten te Delft.  
■ Visie op de onbebouwde ruimte van Overtoomseveld Noord; één van de drie voorbeeldwijken in de 

te vernieuwen Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Strategisch plan voor de openbare ruimte 
(ontwerpprincipes). Opdrachtgever stadsdeel Slotervaart-Overtoomseveld. 

■ Ontwerp voor fabrieksterrein inclusief fabriekswanden Hoogovens te IJmuiden.  
Opdrachtgever Grontmij Alkmaar. 

■ Plan in Hoofdlijnen voor de openbare ruimte voor het Lambertus Zijlplein e.o. te Amsterdam. 
Opdrachtgever Grontmij Alkmaar. 

■ Ontwerp(principes) voor de terreininrichting van het Medisch Centrum Slotervaart te Amsterdam. 
Opdrachtgever Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis / stadsdeel Slotervaart-Overtoomseveld / 
Grontmij Alkmaar. 

■ Studieopdracht Waspik; ontwerp voor de openbare ruimte van de woningbouwlocatie Waspikse 
Beemd i.s.m. Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten te Delft. 

■ Studie naar de stedenbouwkundige gevolgen van een tram door het Museumkwartier w.o.  
zes ontwerpen voor de inrichting van het Museumplein: gezamenlijke opdracht met architecte 
M.L.Spronck. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 

■ Structuurschets voor het centrumgebied ‘Bijlmerdreef’ Amsterdam Zuidoost. Deelplannen en 
coördinatie van buurtdiscussies. Opdrachtgever stadsdeel Amsterdam Zuidoost. 

 
 
Beleidsrapporten / overig 
■ Onderzoek naar de stedenbouwkundige consequenties van een internationale roeibaan in  

Nieuw Oost (thans IJburg). Opdrachtgever gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 
■ Beleidsrapport Randstadgroenstructuur Amsterdam. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst 

Ruimtelijke Ordening. 
■ Plannen voor Nieuw Oost / IJburg ’65-’94. Visuele en tekstuele inventarisatie van de tot ’94 

gemaakte plannen voor de stadsuitbreiding in het IJmeer. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst 
Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 

■ Drie milieuvarianten voor Amsterdam Nieuw Oost (eerste fase) als bijdrage aan de Milieu Effect 
Rapportage / MER voor de uitbreiding van de stad in het IJmeer. Opdrachtgever gemeentelijke 
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 

■ Twee Milieualternatieven voor Amsterdam Nieuw Oost (tweede fase) als bijdrage aan de Milieu Effect 
Rapportage ten behoeve van het Structuurplan. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst Ruimtelijke 
Ordening Amsterdam. 

■ ‘Milieueffecten van drie planvarianten’ voor Amsterdam Nieuw Oost (tweede fase) als bijdrage aan 
de MER. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. 

■ Milieualternatief voor Amsterdam IJburg (voorheen Nieuw Oost) als onderdeel van de Milieu Effect 
Rapportage / MER. Opdrachtgever gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening. 

■ Landschapsadvies inzake de ligging van woonschepen in Purmerend. Opdrachtgever Grontmij 
Alkmaar. 

■ Beleidsrapport ‘Nationaal Centrum voor Natuur, Mens en Technologie’ waarin samenwerking van 
Artis, het Tropenmuseum en het Technologie Museum wordt uiteengezet in samenwerking met 
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opdrachtgevers / directeuren: prof.dr. M.Th.Frankenhuis (Artis), Dhr.R.J.Gortzak (Tropenmuseum), 
Dhr.J.J.Douma (Nint / Nemo). 

 
 
Tijdschriftpublicaties 
■ ‘Met vereende krachten’. De opmars van postzegelparken in Amsterdam en daarbuiten. Tijdschrift 
       Stadswerk no.3 2013 
■ ‘Elke buurt een feestje’. Postzegelparken in Amsterdam. Tijdschrift Stadswerk no.3 2009 
■ ‘Steppingstones in stedelijk gebied’. Tijdschrift Stedelijk Interieur no.4 augustus 2006 
■ ’Schoon beto(o)n; opwaardering van een schaars goed’. Tijdschrift Cement no.8 najaar 2003 
■ ‘Postzegelparken, oases in de stad’. Tijdschrift Groen, no.1 januari 2003. 
■ ‘Onopvallend opvallend. Vier pleinen in Amsterdam Oost’. Tijdschrift Groen, no.11 november 2002. 

 
 
Adviseur 
■ Supervisor Pleinenplan Amsterdam Oost, opdrachtgever stadsdeel Oost-Watergraafsmeer  

(oktober 2000 / januari 2003).  
■ Deelname in begeleidingsgroep van het Milieucentrum Amsterdam t.b.v. de studieopdracht aan 

KPMG Consulting naar de economische betekenis van de scheggen van Amsterdam.  
■ Deelname in begeleidingsgroep voor ruimtelijk herzieningsplan van de zestiger jarenwijk  

‘De Hoge Vucht’ te Breda. Opdrachtgever gemeente Breda. 
■ Extern-deskundige voor de buurtgroeperingen rond het Olympisch Stadionterrein gedurende het 

opstellen van de gemeentelijke Nota van Uitgangspunten. Opdrachtgever Wijkopbouworgaan Zuid 
gemeente Amsterdam 

■ Intermediaire rol bij planproces herinrichting Apollolaan. Opdrachtgever Stichting MAO /  
Mooie Apollolaan en Omgeving op voordracht van de Stichting Berlage. 

 
 
Prijsvragen 
Nominatie voor de Omgevingsarchitectuurprijs 2002, een tweejaarlijkse nationale prijs van uitgevoerde 
werken. Van de 46 inzendingen werd het Pleinenplan voor Amsterdam Oost (pleinvlakken en gevels), 
waarvan het Eikenplein is uitgevoerd, genomineerd in de top drie van mogelijke prijswinnaars. 
Bijbehorende reizende overzichtstentoonstelling van alle inzendingen door Nederland en België. 
 
 
Congressen / symposia / meetings 
■   Congres ‘De Groene Stad’ najaar 2009 / initiator Gemeente Den Haag; voordracht gehouden met 

titel ‘Postzegelparken / Pocketparks; elke stad een netwerk, elke buurt een feestje’.  
■  ‘Vergeten Ruimten; het inrichten van postzegelparken, restruimten en overhoeken’. Meeting ten 

behoeve van stadsdelen georganiseerd door de Amsterdamse Raad voor de  Stadsontwikkeling, 
najaar 2005. Mede-initiator en spreker. 

■   ‘Een toekomst voor Berlages Amsterdam Zuid’ Rai-congrescentrum. Case-study Maasstraat / 
Maasplein. Opname in congresuitgave, lezing, tentoonstellingpanelen (ook vermeld onder ‘pleinen’). 
Organisatie Stichting Berlage Jaar 1992. 

■ IFLA-congres ‘Paradise on earth; gardens of the 21th century’ in Florence / Italië najaar 1996. 
Publicatie en lezing over ‘restruimten’ in de stad als paradijzen van de 21ste eeuw getiteld  
‘The need for small urban spaces, pocketparks, plaza’s and other’. 
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Nevenactiviteiten 
■ oprichting Stichting Postzegelparken najaar 2009 zie www.postzegelparken.nl 
■ Lid van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling van 1996-2005 
■ Workshop geleid in opdracht van het voormalig Vormgevingsinstituut te Amsterdam en de gemeente 

Leeuwarden. Met een selecte groep ontwerpers in Leeuwarden in een week een inrichtingsplan  
      gemaakt voor de lange as vanaf het station tot aan de Frieslandhallen (Vormgevingsinstituut 

inmiddels door het Rijk opgeheven). Uitgave Vormgevingsinstituut: ‘Workshop Leeuwarden FEC-
City’ najaar 1997 

■ TU Delft: lezing en begeleiding MA studenten bij workshop over ‘pocketparks’ i.s.m. ir. S. de Wit en 
I. Bobbink. Bezoek aan en uitwerking van verschillende locaties in Amsterdam. Eindpresentatie bij 
de dienst Ruimtelijke Ordening / dRO. 

 
 
Studiereizen 
■ New York City: bezoek aan de pocketparks (kleinste stedelijke verblijfsruimten), betrokken 

ontwerpbureaus, verantwoordelijke gemeentelijke en particuliere instellingen. Bezoek aan City 
College University / Department  of Landscape Architecture (destijds prof. P.Friedberg), Colombia 
University, Department of Landscape Architecture (destijds prof. Th.Prudon),  
Pratt Institute (referentie: idem). Correspondentie met W.H.Whyte, toen adviseur voor stedelijke 
ruimten N.Y.City en tracering van zijn film ‘Social life of small urban spaces’ op basis waarvan hij zijn 
gelijknamige boek baseerde. Uitwerking van een voorstel voor de inrichting, financiering en het 
beheer van pocketparks voor Amsterdam. 

■ Barcelona; bezichtiging van de openbare ruimten waarvan twee keer tezamen met de Amsterdamse 
Raad voor de Stadsontwikkeling. 

■ Zuid Afrika; gemeentelijke instellingen in Kaapstad en Johannesburg. 
■ Berlijn; georganiseerd door de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. 
 
 
Ontwerpfilosofie 
Het buro streeft naar oorspronkelijke en eenvoudige ontwerpen waarbij functionaliteit en gemak in het 
beheer even essentieel worden gevonden als het ontwerp zelf. 
Het integreren van bij het ontwerp betrokken disciplines vormt een belangrijk uitgangspunt ten einde 
realistische voorstellen te kunnen doen. 
 
Naast de factor ‘ruimte’(vormgeving) wordt getracht ook de factor ‘tijd’ in het ontwerpproces een rol te 
laten spelen. Hiermee worden bijvoorbeeld in de tijd wisselende of flexibele inrichtingsmogelijkheden 
bedoeld. Verder wordt nagegaan welke zintuigen, naast het gezichtsvermogen (visuele aspecten) bij het 
ontwerp kunnen worden betrokken, zoals geluid, tast, beweging en reuk. Geluid kan bijvoorbeeld in de 
zin van ‘tegengeluid’ functioneel zijn om verkeerslawaai te reduceren. 
 
Het buro richt zich naast inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op ontwerpen en analyses op 
lokaal- en bovenlokaalnivo en heeft als specialisme de inrichting van de kleinste stedelijke ruimten in 
zowel de openbare als private sfeer (postzegelparken). 
 
 
 


