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Jos Willemsen - ontwerpt en ontwikkelt rijke landschappen in theorie, strategie en praktijk
Als landschapper werk ik zowel zelfstandig als in samenwerking met andere specialisten aan
landschappelijke projecten. In mijn werk ben ik vooral geïnspireerd door de creërende
patronen waarin leven zich doorheen de evolutie heeft ontwikkelt en waarin de biosfeer
steeds is verrijkt en uitgedijd. Hoe kunnen we ecosystemen weer laten meewerken?
Die vraag met ruimtelijke kwaliteit verbinden drijft mij het allermeest.
Hierin maak ik de shift van sustainability naar wat ik graag ‘createability’ noem: ‘Giving life
the ability to create even more life’. In creatiegewijze patronen, waarin voorbij het circulaire
steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen en steeds meer biodiversiteit ontstaat en
waarin landschappen steeds energieker worden. Vanuit de hypothese dat dit veel efficiënter,
veel productiever, veel duurzamer en ook veel leuker is. In deze benadering kunnen wij over
veel meer welvaart beschikken en wordt de mens een nuttige soort.
Randerij is mijn meest recente landschaps-ontwikkelingsmodel. Dit model is ontwikkeld om
stapsgewijs naar een transitie te kunnen toewerken. Ieder op een eigen tempo en inspelend
op de plekken waar het landschap nu het meeste schuurt; namelijk in de randen. Randerij is
gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en wordt door steeds meer overheden
herkend en benut.
Mijn werkveld ligt vooral in landschapsontwikkeling, in natuurrecreatie en natuurlandbouw. Ik heb
ervaring in ruimtelijke planning en heb een goede kennis van planten, materialen en het optimaliseren van ecosysteemprocessen. Ik heb ervaring in het samenwerken met architecten, landschapsarchitecten, planologen en natuurbeheerders. Ik werk voor overheden, organisaties en particulieren.
Mijn droom? Een steeds vitaler wordende wereld.
[ 2010 - heden ] zelfstandig landschapper, freelance samenwerkingen
[ 2006 - 2010 ] vennoot LAND landschapsarchitecten Antwerpen - Middelburg
[ 2002 - 2006 ] zelfstandig ontwerper buitenruimte
[ 2000 - 2002 ] reis Noord Afrika, Atlantische Oceaan, Zuid Amerika
[ 1998 - 1999 ] freelance ontwerper bij Topia Stads- en Landschapsinrichting Utrecht,
		
Veringmeier Groenadvies in Waddinxveen, Cyber adviseurs in Bodegraven,
		
Gemeente Ridderkerk en gemeente Doetinchem
[ 1997 - 1998 ] ontwerper bij Kamel Louafi in Berlijn, stagiair bij Seebauer Wefers und Partner in Berlijn (D)
[ 1987 - 1997 ] werk en vakantiewerk bij verschillende hoveniersbedrijven en tuincentra
[ 2013 - 2019 ]
[ 1994 - 1997 ]
[ 1993 - 1994 ]
[ 1989 - 1993 ]
[ 1985 - 1989 ]
[ 1973 ]

diverse trainingen met innovatieve boeren: Ernst Götsch, Joel Salatin, Mark Shepard
diploma landschapsarchitectuur - Erasmus Hogeschool Brussel (B)
kwalificatiegetuigschrift bosbouw, Hoger Ecologisch Instituut Horteco, Vilvoorde (B)
diploma aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, AOC West- Brabant in Breda
diploma lager landbouwonderwijs, Groene School Kapelle
geboortejaar

www.jwlp.nl CV Jos Willemsen - versie 022

1

PRIJSVRAGEN
Om de Tafel [ genomineerd ]
2011 Ideeënprijsvraag “beste coöperatieve idee” Rabobank Oosterschelde
met Kunstpark Zeeland
Masterplan dorpskern Wijnegem (B) [ eerste prijs ]
2010 meervoudige studieopdracht voor gemeente Wijnegem
met LAND landschapsarchitecten en BRUT architecture and urban design
Uitbreiding Campus Kantienberg Gent (B) [ eerste prijs ]
2009, Ontwerp buitenruimte rond uitbreiding Campus Kantienberg
team: CEI-Demeyer, Huiswerk Architecten, LAND landschapsarchitecten
Centraal dorpsplein Ekeren (B) [ eerste prijs ]
2009, voor Stad Antwerpen, District Ekeren
Ontwerp Kristus-Koningplein en omliggende straten
Prijsvraag Groene Speelplekken [ nominatie Entente Florale ]
voor stichting speelhof Hoogerzael
ontwerp park met educatieve tuinen en natuurspeeltuinen
Doorboeren [ eervolle vermelding ]
voor Stichting het Zeeuwse Gezicht, prijsvraag Nieuw Tij
Visie provincie Zeeland op toekomstige landbouw en wonen
LEZINGEN EN CURSUSSEN
2018 Voedselbos workshop ‘Teaming with life’
I.o.v. Zela & kompanen
2017 Basiscursus Voedselbos
I.o.v. VELT Zeeuwse Eilanden
2016 Minicursus Eco-effectief ondernemen
I.o.v. Voor groepen in Gent en Antwerpen
2016 Minicursus Eco-effectief ondernemen
I.o.v. Provincie Zeeland - Jaar van de Bodem
2015 ‘De mens als nuttige soort’ -, Ecosystemen verbeteren door landbouw en natuur te verenigen
I.o.v. VELT Zeeuse Eilanden , Slowfood Zeeland
2015 ‘Op naar een positieve ecologische voetafdruk met landbouw en natuur’
I.o.v. Werkgroep Stadslandbouw Gent
2015 Fringefarm - A path to sustainable landscapes and resilient economy
I.o.v. The Gaia Foundation Malta & NGO centre Xewkija Gozo Malta
2013 Randerij: een waarde creërend mechanisme
Met nieuwe verdienmodellen toewerken naar natuurlandbouw en natuurrecreatie op randen in het platteland
Voor diverse groepen
2012 Can nature create new economies?
Presentatie over toepassing van Fringefarms (Randerijen) op het eiland Gozo (Malta)
I.o.v. GIST
2012 Verdienmodellen voor het platteland
I.o.v. Stuurgroep Zuidwestelijk Delta
2011 Onderweg naar duurzame gebiedsontwikkeling – methoden en principes
I.o.v. Provincie Zeeland (programma LvDO) - met Kunstpark Zeeland
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Landschapsstudies, ontwikkelingsplannen
Dorpsranderij Zonnemaire

Ontwerpend onderzoek voor strategische plattelandsontwikkeling
periode: 2013 - 2014
voor: Zela & kompanen, CBK Zeeland - Krot of Kans
status: studieopdracht afgerond

na

5

Landwerk Walcheren

Ontwerpend onderzoek voor strategische plattelandsontwikkeling
periode: 2012 - 2014
voor: Zela & kompanen, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
team: met Suzanne Loen, Paul de Graaf en Danny van Rijt
status: studieopdracht afgerond

Fringefarm Malta & Gozo

ontwikkelingsmodel voor vitaliseren platteland
periode: 2014 - heden
opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
team: met Christine Xuereb, Censu Caruana, Peter Llewellyn, Dave Paterson
status: in ontwikkeling

Randerij

ontwikkelingsmodel voor vitaliseren platteland
periode: 2012 - heden
opdrachtgever: eigen project
status: in ontwikkeling

Gebiedsontwikkelingsspel – Jan met de pet

communicatiemodel voor landschapsontwikkeling en participatie
periode: 2012 - heden
opdrachtgever: eigen project
status: prototype

Om de tafel [ prijsvraag best coöperatieve idee Oosterschelde - geselecteerd ]
communicatiemodel voor landschapsontwikkeling en participatie
periode: 2011
opdrachtgever: Rabobank Oosterschelde
team: met Stichting Kunstpark Zeeland
status: prijsvraag

Nieuwe waarden voor het Bokkegat

ontwerpmodel voor landschapsontwikkeling natuurrecreatie
periode: 2009
opdrachtgever: Gemeente Noord Beveland
team: met Stichting Kunstpark Zeeland
status: studieopdracht afgerond

bomenbeleidsplan dorpskern Retie (B)

visie, techniek en beleid voor duurzame inpassing en bescherming van bomen in publieke ruimte
periode: 2009 - 2011
opdrachtgever: gemeente Retie
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. BRUT architecture and urban design en MINT
status: studieopdracht afgerond

doorboeren [ prijsvraag - eervolle vermelding ]

ontwikkelingsmodel voor doorontwikkeling Zeeuwse cultuurlandschap
periode: 2006
opdrachtgever: Stichting het Zeeuwse Gezicht
bij LAND landschapsarchitecten
status: studieopdracht afgerond
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Voedselbos & Agroforestry projecten
Oranjehof Vrouwenpolder - Agroforestry

ontwikkelingsplan, ontwerp & aanleg van agroforestry systeem aangrenzend aan natuurgebied
periode: 2019 - heden
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd en in voortdurende ontwikkeling

Tuin met Voedselbos - Philipinne

ontwerp & aanleg van privétuin met voedselbostuin
periode: 2019
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd

Green Gold Ghana - Agroforestry

ontwikkelingsplan, ontwerp & aanleg van agroforestry systeem voor Moringa farm op zwaar
gedegradeerde gronden
periode: 2018 - heden
opdrachtgever: Green Gold SE i.s.m. Delphy BV en Soil & More Impacts BV
status: gerealiseerd en in voortdurende ontwikkeling

Campingpark Ons Buiten - Oostkapelle

omvorming van camping naar eco-effectief en voedselproducerend recreatielandschap
ontwikkelingsplan, ontwerp & aanleg
periode: 2016 - heden
opdrachtgever: Campingpark Ons Buiten
status: gerealiseerd en in voortdurende ontwikkeling

Voedselbos Langhe Laere - Nieuw- en St Joosland
ontwikkelingsplan, ontwerp & aanleg van voedselbos
periode: 2016 - heden
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd en in voortdurende ontwikkeling

Voedselbos & Agroforestry in Graauw

ontwikkelingsplan voor natuurlandbouw en natuurrecreatie, ontwerp & aanleg
periode: 2016 - heden
opdrachtgever: Voedsebron Graauw
status: gerealiseerd en in voortdurende ontwikkeling

Voedselbos Zurrieq Malta

well

10

ontwerp & aanleg van een voedselbostuin
periode: 2016 - 2017
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd

5

0m

draft

tuin met voedselbos in Oostkapelle
ontwerp & aanleg van een voedselbostuin
periode: 2014
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd
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Pleinen en straten
Masterplan kern Wijnegem (B) en ontwerp Markt [ prijsvraag - eerste prijs ]
meervoudige studieopdracht
periode: 2010
opdrachtgever: gemeente Wijnegem
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. BRUT architecture and urban design en MINT
status: studieopdracht afgerond

Masterplan publieke ruimte centrum Zottegem (B)

studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de publieke ruimte in het stadscentrum
periode: 2010
opdrachtgever: gemeente Zottegem
bij LAND landschapsarchitecten
status: studieopdracht afgerond

Gemeenteplein Edegem (B)

ontwerp gemeenteplein Edegem en omliggende straten
periode: 2010
opdrachtgever: gemeente Edegem
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. BRUT architecture and urban design
status: studieopdracht afgerond

Kristus-koningplein Ekeren (B) [ prijsvraag - eerste prijs ]
ontwerp districtsplein en omliggende straten
periode: 2009 - 2010
opdrachtgever: stad Antwerpen, District Ekeren
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. ARA
status: gerealiseerd

ontwerp Voorstraat Voorschoten

ontwerp historische handelsstraat en plein
periode: 2005 - 2006
opdrachtgever: gemeente Voorschoten
team: i.s.m. Veringmeier Groenadvies
status: gerealiseerd

Parken
Centrumgebied en park voor Campingpark Ons Buiten - Oostkapelle
voedselproducerend speel- en recreatielandschap
ontwerp & aanleg
periode: 2017 - 2018
opdrachtgever: Campingpark Ons Buiten
status: gerealiseerd

Natuurspeeltuin Hoogerzael – Middelburg [genomineerd door Entente Florale]
ontwerp natuurspeeltuin en educatieve tuinen
periode: 2010
opdrachtgever: Stichting Speelhof Hoogerzael
status: gerealiseerd

landschapspark festivalterrein Rock Werchter (B)
ontwerp landschapspark op festivalterrein in Werchter
periode: 2010
opdrachtgever: LIVE nations nv
bij LAND landschapsarchitecten
status: studieopdracht afgerond
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landschapsplan en bosbeheerplan kasteelpark Vilain XIIII

opmaak landschapsbeheerplan en uitgebreid bosbeheerplan historisch park in Leut (B)
periode: 2009 - 2010
opdrachtgever: stad Maasmechelen
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. Esher / Grontmij en Raïssa Bratkowski
status: studieopdracht afgerond

landschapspark Ruggeveld - Boterlaar - Silsburg Antwerpen
opmaak masterplan landschapspark
periode: 2009
opdrachtgever: Stad Antwerpen
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. B-architecten
status: studieopdracht afgerond

Gärten im Wandel - Expo 2000 Hannover (D)
ontwerp expopark wereldtentoonstelling
periode: 1997
opdrachtgever: EXPO 2000 Hannover
bij landschaftsarchitect Kamel Louafi - Berlijn
status: gerealiseerd

regeringscentrum Spreebogen, Berlijn (D)

ontwerp landschapspark
periode: 1997
opdrachtgever: Die Bundesregierung Duitsland
stage bij Seebauer Wefers und Partner GBR - Berlijn
status: inzending prijsvraag

Woonomgevingen
Woon- zorgcentrum Meuleweie - Wolphaartsdijk
inrichting buitenruimte bij woningen voor ouderen
periode: 20010-2012
opdrachtgever: Marsaki, RWS wonen & SVRZ
status: gerealiseerd

Tijdelijke inrichting Ramsburg - Middelburg

tijdelijke bestemming voor vrijkomende bouwlocatie
periode: 20012-2013
opdrachtgever: Gemeente Middelburg
status: studieopdracht

woonerf Baarsjesstraat - Middelburg
inrichting buitenruimte woonerf
periode: 2009-2010
opdrachtgever: Woongoed Middelburg
i.s.m. de Gaaij architectuur
status: gerealiseerd

woonerf in Borsbeek (B)

inrichting buitenruimte woonerf op voormalige site Govaerts in Borsbeek
periode: 2009-2010
opdrachtgever: Hooyberghs Projectontwikkeling
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. B-architecten
status: studieopdracht afgerond
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Woon- zorgcentrum Buitenrust - Middelburg
inrichting buitenruimte bij woningen voor ouderen
periode: 2008-2009
opdrachtgever: Woonzorg Nederland
status: gerealiseerd

woonpark Rolleveld in Vilvoorde (B)

inrichting buitenruimte woonpark Rolleveld in Vilvoorde
periode: 2009-2010
opdrachtgever: Immpact Ontwikkeling
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. Crepain Binst Architecture
status: gerealiseerd

PPS De Veldekens – Antwerpen (B)

inrichting buitenruimte woonerf
periode: 2008
opdrachtgever: Besix RED
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. FDA architecten, Vanhout, Technum, Cegelec
status: studieopdracht afgerond

Buitenruimte OCMW Nevele (B)

ontwerp buitenruimte rond ouderencampus Hof Ter Leenen in Nevele
periode: 2007- 2010
opdrachtgever: OCMW Nevele
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. 51N4E architects
status: gerealiseerd

Resort Kreek & Duin Westkapelle

ontwerp buitenruimte vakantieresort in Walcheren Zeeland
periode: 2007-2008
opdrachtgever: AVV Beheer
bij LAND landschapsarchitecten
status: gerealiseerd

tuinen
tuin kantoor Collectief-Noord

ontwerpadvies voor tuin architectenkantoor en woningen te Antwerpen
periode: 2010
bij LAND landschapsarchitecten
opdrachtgever: Huiswerk architecten (heden Collectief-Noord en Bovenbouw)
status: gerealiseerd

patio in Antwerpen-Zuid

ontwerp stadstuin bij klassieke herenwoning
periode: 2009
opdrachtgever: particulier
bij LAND landschapsarchitecten
status: gerealiseerd

tuin bij LEO interieurgroep

ontwerp tuin bij showroom in Heinkenszand
periode: 2008
opdrachtgever: LEO interieurgroep
status: gerealiseerd

tuin in Haamstede

ontwerp privetuin
periode: 2002
opdrachtgever: particulier
status: gerealiseerd
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