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Profiel
Christian is afgestudeerd als stedenbouwkundige maar ziet zichzelf graag als ‘ontwerpend planoloog’ op het
snijvlak van stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur en planologie. Hij zoekt graag door de schaalniveaus
heen naar de vraag achter de vraag en naar verhalen die een plek bijzonder maken. Christian wisselt ontwerp en
onderzoek op grote schaal moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus. Zijn belangrijkste geleerde ontwerplessen:
‘niemand weet hoe het moet, we zijn ontwerper geworden om dat uit te vinden’ en ‘het kan altijd nog net iets mooier
en slimmer’.
Binnen Studio Bereikbaar werkt Christian als stedenbouwkundige aan de opzet en uitbouw van het thema
Bereikbaarheid, ruimte en economie. Tegelijkertijd werkt hij als visualisator aan het verbeelden van de
bereikbaarheidsadviezen -analyses, en - data.

Studio Bereikbaar zorgt voor een mooier en beter Nederland. Dat doen wij door te adviseren op
beslisniveau over strategische bereikbaarheidsvragen. Hierbij werken wij vanuit de visie dat bereikbaarheid
een maatschappelijk goed is, waarin keuzes worden gemaakt door politiek, maatschappij en betrokken
partijen. Kwaliteit in bereikbaarheid komt tot stand wanneer deze partijen zelf hun keuzes maken.
Hoe we dit voor ons zien? Wij maken complexe vraagstukken inzichtelijk en begrijpelijk door allereerst de
benodigde beslisinformatie centraal te stellen. Vervolgens gaan wij aan de slag door data-driven te werk
te gaan. Met behulp van een stevige basis aan data-analyse en een goede dosis creativiteit en inventiviteit,
visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Dit leidt tot sterke beelden met vertelkracht: het verhaal als
verbinder tussen cijfers, vragen, ambities en doelen.
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Werkervaring
Adviseur Studio Bereikbaar (2018 - heden)
••
••
••

Bijdragen aan opzet en uitbouw van het thema ‘bereikbaarheid, ruimte en economie’ binnen Studio Bereikbaar.
Onderzoek naar (ruimtelijke) kansen, opgaven, oplossingen, (netwerk)relaties en strategieën binnen projecten,
passend binnen de ruimtelijke, maatschappelijke, economische en culturele context.
Bevorderen van visueel denken en presenteren in projecten en visualiseren van de bereikbaarheidsadviezen,
data en analyses.
Projecten: o.a. KTA Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Stedelijke Bereikbaarheid MRA, Historische
verkeersontwikkeling Breda, A2 Randweg Eindhoven, Bereikbaarheidsstrategie ‘s-Herogenbosch (2018).

Ontwerper - LAP Landscape and Urban Design (2012 - 2018)

••

••

••
••
••

Met opdrachtgevers, belanghebbenden, overheden en experts op het gebied van duurzaamheid, verkeer,
constructie, kostencalculatie, water en ecologie -met grip op de (achterliggende) opgave en oog voor
detail- werken aan (inter)nationale, integrale en multidisciplinaire plannen. Van analyse, onderzoek,
strategie, visie en concept t/m concrete uitwerking en realisatie. Ontwerp op het snijvlak van stedenbouw,
landschapsarchitectuur, architectuur en planologie.
Producten onder andere: omgevingsvisies, ruimtelijk-economische analyses, strategisch ontwerp, het
opstellen van randvoorwaarden/kaders/uitgangspunten, beeldkwaliteitsplannen, landschappelijke visies,
stedenbouwkundige verkaveling, haalbaarheidsstudies, masterplannen, stedelijke inbreidingslocaties,
transformatie en inrichtingsplannen.
Gewonnen prijsvragen/selecties: Creatief Mensenpark Emmen, Oostzijderpark Zaandam, Bodegraven Nieuw
Weideveld, Serp I Molot Factory Moskou, Samara Volga Vista Park, Constellation Nikola Lenivets.
Projecten in samenwerking met Dona Stedenbouw: o.a. Landschappelijke inpassing Challenge Eindhoven NoordWest, Brainport Industries Campus.
Projecten in samenwerking met Studio Bereikbaar: onder andere Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie
‘s-Herogenbosch (2018), MIRT onderzoek A2 knooppunt Deil - ‘s-Hertogenbosch - knooppunt Vught (2017),
Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (2017), Adaptief Programmeren / SmartWayz (2017)

Ontwerper - VenhoevenCS (2011 - 2012)

••
••

Internationaal, multidisciplinair en integraal (opgave agenderend) ontwerp: Delhi 2050 - Ontwerpen met en
verbeelden van Nederlandse en Indiase expertise. Vertalen van ‘onleesbare’ kaarten, zachte en harde data
naar heldere analyses, graphics, integraal ontwerp, visie en ruimtelijke strategieën.
Participatie in- en organisatie van workshops in Delhi en Amsterdam.

Assistent ontwerper - Gemeente Rotterdam (dS+V) (2010 - 2011)

••

Opstellen van / ontwerpen aan stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden. Winst van interne prijsvraag
‘Hertenvilla voor Park Zestienhoven’. Het project ‘Hertenpuzzel’ is gerealiseerd in 2014.

Assistent ontwerper - Gemeente Breda (Stedenbouw & Erfgoed) (2009-2010)

••

Faciliteren en voeden van stedenbouw-discussie ten behoeve van de structuurvisie. Ruimtelijke atlas
over kwaliteiten en cultuur van Breda (vertalen van volksverhalen, data, trends en historische canons naar
leesbare analysekaarten en opgaven) en vertaalslag van atlas naar scenariostudie.
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Overige ervaring
2010 - 2015

Kennis delen. Diverse gastlezingen aan de Hogeschool Rotterdam. Opdrachtgever voor
het project “Toolbox Greenport Westland” (Ruimtelijke Ordening & Planologie, 2015).
Afstudeerbegeleider van studenten aan NHTV Breda (Stedenbouw, 2017) en de Haagse
Hogeschool (Civiele Techniek, 2014).

2010 - 2014

Lid Opleidingscommissie Rotterdamse Academie van Bouwkunst (2011 - 2014).
Adviseren van de academie over: profilering en locatie, communicatie, curriculum en
beroepspraktijk.
Organisatie BlueFoam-activiteiten (voor en door academie studenten, 2010 - 2014).
Onder andere: ‘Camping Heijplaat’, fietstour Rotterdam, zaalvoetbal, Archicup, Corbusierexcursie.

2011 - 2012

Workshop in Moskou (2012). Visie voor Lefortovo Park. In samenwerking met studenten
van TU Delft, AvB Amsterdam en Moscow Architectural Institute // Workshop in São Paulo
(2011). Visie voor favela Heliópolis. In samenwerking met docenten van de Mackenzie
University, Projecto Heliopolis en bewoners van Heliópolis

2007 - 2009

Stages en afstuderen: Afstudeeropdracht HBO, Ruimtelijke visie voor de kern Nootdorp
(Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2009), Stadsboulevard B13 (VHP Stedebouwkundigen,
2009), Kennismaking met breedte van het vak stedenbouw (KOW Herstructurering Den
Haag, 2007-2008), Meeloopstage afdeling projecten (Gemeente Capelle aan den IJssel,
2007).

Opleiding en cursussen
2009 - 2014

Master tot Stedenbouwkundige, Rotterdamse Academie van Bouwkunst;
Afstudeerproject: Westlandse Tuindersring. Complexe grootschalige opgave. “Met behulp
van stedenbouwkundig ontwerp zijn de grootste maatschappelijke vraagstukken van het
Westland tot een co-existentie gebracht. Op basis van een studie naar het verleden, een
verkenning van de huidige situatie, gesprekken en schetssessies met de belangrijkste
stakeholders zijn (ruimtelijke) stellingen geformuleerd voor de ontwerpopgave van het
Westland. Deze zijn vervolgens vertaald naar een overtuigende (ruimtelijke) strategie”.;
“Het beste afstudeerwerk van 2014” (Blauwe Kamer, 2014), Nominatie RAvB Iktinosprijs, project Goudse Authenticiteit (2012), Eervolle vermelding RAvB winterworkshop
Schouwen-Duiveland (2011).

2005 - 2009

Bachelor Ruimtelijke Ordening & Planologie, Hogeschool Rotterdam;
Prijzen/nominaties: Jurynominatie en publieksprijs Pi-Project en presentatie op het
CROW XL-congres (2009).
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