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Sinds 2012 opereer ik als Verhees voor Landschap binnen een netwerk van ontwerpers en adviseurs. Dit als ver-
volg op een langdurige verbondenheid met Rein Geurtsen & partners; bureau voor stadsontwerp. 

Ik had daar een groot aandeel in gerealiseerde plannen als het vernieuwde centrum van Houten, het Merwe-
hoofd in Papendrecht, maar ook in het Masterplan voor het Centraal Stadsgebied Noord Amersfoort en de eerste 
fasen	van	herinrichting	van	de	openbare	ruimte.			

werkgebied: de buitenruimte, van landschap tot plek

Mijn werkgebied is het verstedelijkt landschap in de breedste zin van het woord, van binnensteden tot en met 
het cultuurlandschap waar de stad op afstand is. Mijn focus ligt daarbij op de samenhang tussen die twee, op het 
ruimtelijk ontwerp van de grote lijnen én	het	detail;	van	landschap	tot	plek.	De	connectie	met	stedebouwkundige	
aspecten	en	architectuur	is	daarbij	vanzelfsprekend.	En	altijd	is	de	zoektocht	naar	oplossingen	voor	nieuwe	opga-
ven geënt op dat wat er al is; op het toevoegen van waarde en betekenis die zich voegt in de cultuur van leven op 
een bepaalde plek. 

recente projecten Verhees voor Landschap

De	groene	ruimte	van	Pottenberg	

Onderzoek	naar	erfgoedkwaliteiten	van	groenstructuur	&	beplanting	in	de	parochiewijken	van	Maastricht-west,	
in	2013	aangewezen	als	toonbeeld	van	nationaal	Wederopbouwerfgoed.	Het	resultaat	zal	een	voorbeeldwerking	
krijgen	voor	andere	wijken,	wordt	ingezet	bij	de	stedenbouwkundige	vernieuwing	van	Pottenberg	en	zal	fungeren	
als leidraad bij strategische keuzes t.a.v. beheer en onderhoud.                                                  

I.s.m. Joosje van Geest  | i.o.v. RCE en Gemeente Maastricht.

Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o.

Ruimtelijk-programmatische	visie	voor	het	westelijk	deel	van	de	schil	tussen	de	historische	binnenstad	en	station	
Dordrecht.	Kern	van	de	visie:	strategisch	stappenplan	om	te	komen	tot	integrale	transformatie	van	verouderde	
kantoorcomplexen, inspelend op de historisch-morfologische structuur van de 17e-eeuwse schil. 

I.s.m.	Rein	Geurtsen	Urban	Design	en	K.A.S.	Delft	|	i.o.v.		gemeente	Dordrecht,	Rijksvastgoedbedrijf	en	drie	
Dordtse ontwikkelaars.

Hof te Hedel

Ontwikkelingsscenario’s voor het gebied van de Kasteelruïne Hedel - een verwaarloosde monumentale site in het 
hart	van	het	dorp.	Het	project	geeft	handvaten	voor	opwaardering	van	het	gebied	van	het	voormalig	kasteel	van	
Hedel,	in	relatie	tot	de	ontwikkeling	van	het	dorp	en	haar	voorzieningen.	Scenario-gebaseerd	ontwerponderzoek	
aan de hand van een historisch-morfologische analyse van het dorp in zijn landschappelijke context. 

I.s.m. Rein Geurtsen Urban Design | Opdrachtgever: gemeente Maasdriel.



loopbaan 

2012-	 	 adviespraktijk	Verhees voor Landschap

1996-2011 Rein Geurtsen & partners - bureau voor stadsontwerp

	 	 Bureauprofiel:	urban	design,	met	name	gericht	op	complexe													 	 	 	
  stedelijke herstructureringsopgaven.  

Ontwerp en ontwerpend onderzoek vanuit de wederzijdse samenhang tussen stedebouw, 
landschapsarchitectuur,	architectuur	en	inrichting	van	de	buitenruimte.	

  vanaf 2003 senior landschapsarchitect / projectleider:

  •  eindverantwoordelijke t.a.v. landschap en buitenruimte; 

  •  medeverantwoordelijk voor urban design;

	 	 •		acquisitie;

  •  bureaumanagement

	 	 vanaf	2007	lid	van	de	directie.	

1991-1996  Gemeente Maastricht

  Senior Landschapsarchitect en teamleider groenontwerp bij de afdeling Stedelijke Inrich  
	 	 ting;	dienst	Stadsontwikkeling	en	Grondzaken.		

1989-1991 Gemeente Den Haag

  Ontwerper in het atelier “De Kern Gezond”, ten behoeve van                  
	 	 integrale	herinrichting	van	de	openbare	ruimte	in	de	binnenstad.

1986	 	 Gemeente	Rotterdam;	Stageperiode	bij	dS+V.

opleiding

1979-1988 Landbouwuniversiteit Wageningen : Tuin- en Landschapsarchitectuur

1987		 	 TU-Delft	–	afdeling	Bouwkunde:	deelstudie	Urban	Design

1972-1979  St. Janslyceum ’s-Hertogenbosch: Gymnasium-b

publicaties

•	 ’’Terug	naar	de	rivier	–	Nantes	en	de	slow	City	benadering	van	Chemetoff’’,
 Co- auteur; in samenwerking met Rein Geurtsen (Blauwe Kamer, april 2010);
• Bestuurlijk Knooppunt Zwijndrecht: eerherstel voor een Gesamtkunstwerk 
 (Gemeente Zwijndrecht, 2009).
•	 ’’History	of	European	Urbanism	from	Netherlands	perspective’’
 Co-auteur en redacteur (Faculty of architecture CTU-Prague, 2009);
•	 ’’Philipsdorp	Eindhoven	–	wikken	&	wegen	in	waardevolle	wijken	in	de	praktijk’’
 Co-auteur en redacteur (Gemeente Eindhoven, 2004);
•	 Wonen	in	Brabant	in	2050:	Wonen	in	de	stadsrand;	innovaties	voor	duurzame	ontwikkeling	
 (in het kader van projectenprogramma Brabant Elan; Provincie Noord-Brabant, 2003);
publicaties	over	gerealiseerde	projecten
•	 ’’Sterke	regie	voor	hollands	waterfront	in	Papendrecht’’	(plankritiek	Blauwe	Kamer	6-2009).
•	 ’’Oude	belofte	ingelost	voor	groeikern	Houten’’	(	plankritiek	Blauwe	Kamer	5-2011);
• ’’Integraal plan doet Houten weer bruisen’’ (jaarboek Stedelijk Interieur 2012);




