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Profiel

Als zelfstandig landschapsarchitect werk ik aan uiteenlopende plannen op verschillende schaalniveaus: 
van regionale planvorming tot concreet ontwerp, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Afhankelijk 
van de aard van de opgave werk ik daarbij zelfstandig of in samenwerking met andere specialisten en/of 
bureaus. Tot mijn opdrachtgevers behoren gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en particulieren. 
Daarnaast vervul ik adviesfuncties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld als supervisor, 
onafhankelijk adviseur of als lid van kwaliteitsteams. 

Opleiding

Landbouwuniversiteit Wageningen (1989-1995)
Ik ben in 1995 als landschapsarchitect (cum laude) afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit 
Wageningen. Mijn afstudeerproject, een onderzoek naar en een ontwerp voor de Diemerzeedijk bij 
Amsterdam, is destijds genomineerd voor de Archiprix.  Tijdens mijn studie ben ik actief geweest binnen 
de studievereniging en de European Landscape Architecture Students Association (ELASA).

Werkervaring

Landschapsarchitect,  Bosch Slabbers Den Haag (1995-1999)
Mijn loopbaan startte bij Bosch Slabbers landschapsarchitecten in Den Haag. Hier heb ik als 
landschapsarchitect gewerkt aan uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus: ontwerpend 
onderzoek, regionale planvorming, landschapsontwikkelingsplannen en concrete inrichtingsprojecten. 

Vestigingshoofd / sr landschapsarchtitect, Bosch Slabbers Arnhem (1999-2008) 
Medio 1999 ben ik in Arnhem gestart met de derde vestiging van Bosch Slabbers. In de periode 1999-
2008 heb ik de vestiging opgebouwd en daarbij leiding gegeven aan het team. In die tijd heb ik als 
projectleider gewerkt aan een groot aantal uiteenlopende projecten. Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke 
kwaliteit, woonlandschappen, cultuurhistorie en water zijn daarbij terugkerende thema’s geweest. 

Abe Veenstra landschapsarchitect (2008-heden) 
Vanaf september 2008 ben ik gestart met mijn eigen bureau en sindsdien werkzaam als zelfstandig 
landschapsarchitect. 
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Functies

Voorzitter Kwaliteitsteam Fietsbrug Cuijk-Mook (2018-heden)
Als onderdeel van de nieuwe snelle fietsverbinding tussen Nijmegen en Cuijk wordt een nieuwe fietsbrug 
over de Maas gerealiseerd. Het Kwaliteitsteam beoordeelt de inzendingen tijdens de aanbesteding en 
heeft ook daarna een belangrijke rol in borging van de ruimtelijke kwaliteit van dit project.

Lid Kwaliteitsteam HWBP Noordelijke Maasvallei (2017-heden)
Het Kwaliteitsteam Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei adviseert t.a.v. de 
ruimtelijke kwaliteit van de dijkversterkingsopgaven in dit gebied. Het Kwaliteitsteam doet dit in 
opdracht van de stuurgroep waarin Waterschap Limburg, provincie Limburg, gemeenten en het rijk 
vertegenwoordigd zijn.

Voorzitter Kwaliteitsteam Rijnlandroute (2015-heden)
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost 
huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom 
Leiden en Katwijk. Het Kwaliteitsteam speelt een belangrijke rol in de borging van de ruimtelijke kwaliteit 
van dit complexe infrastructuur-project.

Lid Kwaliteitsteam Schuytgraaf (2012-heden)
Schuytgraaf is ‘Arnhem in de Betuwe’; de jongste wijk van de stad. Het kwaliteitsteam Schuytgraaf Arnhem 
draagt zorg voor de kwaliteit en samenhang tussen de deelprojecten op het gebied van landschap, 
stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. Naast het bewaken van de gestelde uitgangspunten heeft 
het de opdracht binnen projecten te fungeren als stimulator en hoeder van de ruimtelijke kwaliteit.

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland (2013-2016)
De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke 
positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie - gevraagd en ongevraagd - adviseert.

Lid Kwaliteitsteam Blankenburgverbinding (2014-2016)
Begeleiding van het ontwerp en realisatie van deze nieuwe verbinding in het rijkswegennet ten westen 
van Rotterdam, vervult vanuit de functie als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland. 

Lid beleidscommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Lingewaard (2011-2016)
Deze commissie adviseert de gemeente over de wijze waarop zaken ten aanzien van cultuurhistorie, 
archeologie en ruimtelijke kwaliteit kunnen worden geborgd in plannen en beleid. 

Voorzitter Kwaliteitsteam St. Sebastiaanbrug Delft (2013-2014)
Begeleiding van het ontwerp van een stadsbrug in Delft, vervult vanuit de functie als provinciaal adviseur 
ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland. 

Deelcurator Landschapstriënnale 2014 (2013-2014)
Voor de Landschapstriënnale 2014 in Park Lingezegen was ik inhoudelijk verantwoordelijk voor één van 
de ‘sporen’ uit het programma: het Landschapstheater.   

Supervisor ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor de Rivier Nederrijn (2011-2014)   
Als supervisor ruimtelijke kwaliteit heb ik, in opdracht van Rijkswaterstaat, gewerkt aan de borging van 
ruimtelijke kwaliteit in de uitwerking van Ruimte voor de Rivier projecten langs de Nederrijn. Het betrof 
hier de plannen voor de Doorwertsche Waarden, de Middelwaard, de Tollewaard en Elst. 

Teamlid Atelier Fryslân (2008-2012)
Deze werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit gaf gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere de 
provincie, waterschap, gemeentes en terreinbeheerders over mogelijkheden de ruimtelijke kwaliteit 
binnen de provincie Friesland te verbeteren.  Bij Atelier Fryslân heb ik onder andere bijdragen geleverd 
aan adviezen op het gebied van windenergie (Fryske Wyn), de westrand van Leeuwarden (Leeuwarden 
aan Zee), de gevolgen van zeespiegelstijging voor de Friese kust (Klimaatverandering  en ruimtelijke 
kwaliteit) en de ontwikkeling rondom het nieuwe knooppunt Joure (Landgoed de Jouwer). 



curriculum vitae abe veenstra - 3

Projecten

Een selectie van recente projecten:  

Regio van de Toekomst Eemsdelta Groningen: Natuurkracht (2018-2019)
Ontwerpend onderzoek op initiatief van de vakverenigingen NVTL en BNSP in het kader van de NOVI, 
naar de wijze waarop de grote klimaat- en energieopgaven in Noord Groningen zijn te verenigen met 
landschap, natuur en en leefbaarheid. Teamcaptain samen met Ruut van Paridon. Regio-opdrachtgever: 
provincie Groningen

Energie + landschap Kust Zuid-Holland (2018)
Ontwerpend onderzoek naar de potentie voor duurzame energie in het kustlandsschap van Zuid-
Holland. Opdrachtgever:  Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. 

Kwaliteit van de kust (2018)
Advies over ruimtelijke kwaliteit in de kustzone en de vorderingen rond het Kustpact, voor het College 
van Rijksadviseurs.

Gebiedsplan Deventer A1 Zone (2016-2017)
Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: richtinggevend plan voor ontwikkelingen rondom de A1. 
Opdrachtgever: Gemeente Deventer & Provincie Overijssel.

Park Lingezegen, De Park (2009-2017)
Ontwerp voor deelgebied de Park tussen Arnhem en Elst. Gerealiseerd in 2017. 
Opdrachtgever: Parkorganisatie Lingezegen.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 (2016)
Bijdragen aan gebiedsdialogen en het synthese-document. Samenwerking met Witteveen+Bos. 
Opdrachtgever: Ministerie IenM.

Gebiedsschets Huissensche Waarden (2015-2016)
Verkenning ambities en initiatieven, opstellen integrale gebiedsschets samen met gebiedspartijen. 
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

Waddendijk Texel (2009-2015)
Landschapsvisie en Kwaliteitskader voor de dijkversterking van de Waddenzeedijk op Texel. 
Samenwerking met Witteveen+Bos. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kristalbad, Enschede (2009-2013)
Ontwerp voor de ‘watermachine’ tussen Henglo en Enschede. Gerealiseerd in 2012-2013. Samenwerking 
met Eelerwoude. Opdrachtgever: Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Inrichtingsplan “De Diek”, Staphorst (2011)
Ontwerp voor de herinrichting van de historische weg door Staphorst en Rouveen. Gerealiseerd in 2012. 
Opdrachtgever: Gemeente Staphorst.

Een selectie van projecten bij Bosch Slabbers (tot 2008):

Ontwikkelingsvisie Twickel (2007-2008)
Opdrachtgever: Prov. Overijssel & Stichting Twickel.

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel. (2006-2007)
T.b.v. rivierverruimingsprojecten. Opdrachtgever: Prov. Overijssel, Gelderland, RWS, min. VROM & LNV.

Staphorst een eigen wereld (2003) 
Belvedere-project. Opdrachtgever: Prov. Overijssel & Gem. Staphorst.

Woonlandschappen Wesepe en Deventer (2003)
Ontwerpend onderzoek. Opdrachtgever: Gem. Deventer & Olst-Wijhe.
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Publicaties

‘Expeditie Nieuw Landschap’  (2017) 
Essay in ‘Landschapsarchitectuur, tussen ontwerp en onderzoek,’ publicatie van DSL, over de rol van 
opdrachtgevers i.r.t ontwerpend onderzoek.

‘Eén landschap maken; P.A.R.K. Zuid-Holland’  (2015)
Publicatie over de oogst van 2 jaar onafhankelijk kwaliteitsadvies in Zuid-Holland en een vooruitblik.

‘Wat is natuur nog in dit land?’  (2012)
Opiniestuk in Friesch Dagblad over de beleving van natuur en de kansen voor koppeling van natuur- 
en landschapsontwikkeling; ‘Woorden als compensatie en mitigatie roepen geen beelden op van wat 
burgers als natuur beschouwen’. Co-auteur: Peter de Ruyter.

Boekrecensie ‘Nieuwe Landschappen’  (2011)
Recensie in het vaktijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van het boek “Nieuwe 
Landschappen”, waarin Miranda Reitsma, als voormalig provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit haar 
visie geeft op de ruimtelijke opgaven in Noord-Holland.

‘Fryslan lijdt aan geheugenverlies’  (2011)
Opiniestuk in Leeuwarder Courant over de moeizame houding tegenover en de teloorgang van 
Industrieel Erfgoed in de provincie Fryslân. Co-auteur: Peter de Ruyter.

‘De mooiste om de onjuiste redenen’  (2010)
Opiniestuk in Dagblad Trouw; ‘Friesland is in een onderzoek verkozen tot de mooiste provincie van 
Nederland. Maar de gehanteerde criteria zijn arbitrair, want wanneer is een landschap mooi? Een fraaie 
provincie kijkt niet alleen achteruit, maar vooral ook vooruit’. Co-auteur: Peter de Ruyter.

‘Buiten in het stadslandschap’  (1998)
Bijdrage aan Jaarboek Monumentenzorg, thema: Buitenplaatsen. Over de kansen voor nieuwe 
landgoederen in het stadslandschap. Co-auteur: Dominique Blom.

Lezingen

‘Omhoog & vooruit’ - lezing voor de Erfgoedijn Goeree-Overflakkee (2018)
‘Back to the future’  - lezing voor Bureau Cultuur Prov. Zuid-Holland (2017)
‘Kwaliteit van de ruimte’ - co-referaat bij bezoek PS Zuid-Holland aan gemeente Den Haag (2016)
‘Waterwerken’ - Symposium Dijk van een plan, Waterschap Rivierenland, Prov. Zuid-Holland (2015)
‘Beter verbinden’ - Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, Prov. Zuid-Holland (2015)
‘Ontwerpkracht’ - Ontwerpcafe Zuid-Holland (2015)
‘Zoeter-meer verbinden’ - Stadsgesprek Zoetermeer (2015)
‘The road to quality’ - Gastcollege TU Delft, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit (2015)
‘Op weg naar kwaliteit’ - PAL lunchlezing Zuid-Holland,  (2015)
‘Tussen droom en daad’ - lunchlezing ontwerp en politiek, Prov. Zuid-Holland (2015)
’De kwaliteit van de metropolitane ruimte’ - PAL lunchlezing (2015)
‘Aan tafel !’ - lezing sessie gebiedsprofielen, ruimtelijke kwaliteit in de praktijk, Prov. Zuid-Holland (2015)
‘Landschap maken’ - lezing bijeenkomst Water en Groen, Prov. Zuid-Holland (2015)
‘Samen werk maken van kwaliteit’ - Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland (2014)
‘Groenblauwe Slinger, reflectie op ruimtelijk kwaliteit’ - referaat congres, Prov. Zuid-Holland (2014)

Links

abe veenstra landschapsarchitect :  https://www.abeveenstra.nl
park zuidholland : http://www.pazh.nl/Archief+Abe+Veenstra/default.aspx
atelier fryslan : https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/team-ruimtelijke-kwaliteit_42161/
park lingezegen : https://parklingezegen.nl/de-park/
kristalbad : https://www.vechtstromen.nl/buurt/gemeenten/enschede/kristalbad/


