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Naam:    Abe Veenstra 
Postadres:   Postbus 181, 6850 AD Huissen 
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E-mail:    mail@abeveenstra.nl 
Geboortedatum:   17 april 1971 
Geboorteplaats:   Rozenburg (ZH) 
Nationaliteit:   Nederlandse 
 
 

 

 

 

 
Profiel 
 
Als zelfstandig landschapsarchitect werkt Abe Veenstra aan uiteenlopende plannen op verschillende schaalniveaus: van 
regionale planvorming tot detail ontwerp, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Afhankelijk van de aard van de 
opgave wordt daarbij zelfstandig of in samenwerking met andere specialisten en/of bureaus gewerkt. Tot de opdracht-
gevers behoren gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en particulieren.   
Trefwoorden: ontwerp, ontwerpend onderzoek, visieontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, stad en landschap, water, 
cultuurhistorie, ruimte voor de rivier, woonlandschappen. 
 
 

Loopbaan 
 
Landbouwuniversiteit Wageningen (1989-1995) 
Abe Veenstra is in 1995 als landschapsarchitect (cum laude) afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.  
 
Bosch Slabbers landschapsarchitecten (1995-2008) 
Abe is zijn loopbaan gestart bij Bosch Slabbers landschapsarchitecten in Den Haag. Na daar een viertal jaren te hebben 
gewerkt aan uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus is hij medio 1999 in Arnhem gestart met de derde 
vestiging van Bosch Slabbers. In de periode 1999-2008 heeft hij de vestiging opgebouwd en daarbij leiding gegeven aan 
het team. In die tijd heeft hij als projectleider gewerkt aan een groot aantal uiteenlopende projecten. Ontwerpend 
onderzoek, ruimtelijke kwaliteit, woonlandschappen, cultuurhistorie en water zijn daarbij terugkerende thema’s. Een 
overzicht van de belangrijkste projecten vindt u onderaan. 
 
Abe Veenstra landschapsarchitect (2008-heden)  
Vanaf september 2008 is hij gestart met zijn eigen bureau en werkzaam als zelfstandig landschapsarchitect. Abe Veenstra 
is sinds 1995 als tuin- en landschapsarchitect ingeschreven in het architectenregister.  
 
 
Functies 
 
Lid Kwaliteitsteam Schuytgraaf (2012-heden) 
Dit kwaliteitsteam beoogt de kwaliteit van de toekomstige ontwikkelingen in deze nieuwbouwwijk van ‘Arnhem in de 
Betuwe’ te bewaken. Het gaat daarbij om de kwaliteit van zowel de openbare ruimte, de stedenbouw als de architectuur, 
plus de onderlinge samenhang.  
 
Voorzitter Kwaliteitsteam Rijnlandroute (2015-heden) 
Begeleiding van het ontwerp en realisatie van nieuwe rijks- en provinciale infrastructuur rondom Leiden. 
 
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland (2013-2016) 
De provinciaal adviseur heeft een onafhankelijke positie en geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de 
kwaliteit van de ruimte aan zowel de provincie als andere partijen. Voor meer informatie zie www.pazh.nl .   
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Lid Kwaliteitsteam Blankenburgverbinding (2014-2016) 
Begeleiding van het ontwerp en realisatie van deze nieuwe verbinding in het rijkswegennet ten westen van Rotterdam. 
 
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.  
 
Deelcurator Landschapstriënnale 2014 
Voor de Landschapstriënnale 2014 in Park Lingezegen was Abe inhoudelijk verantwoordelijk voor een van ‘sporen’ uit 
het programma:  het Landschapstheater.    
 
Supervisor ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor de Rivier Nederrijn (2011-2014)    
Als supervisor ruimtelijke kwaliteit heeft Abe Veenstra in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan de borging van 
ruimtelijke kwaliteit in de uitwerking van de Ruimte voor de Rivier plannen 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 heeft Abe Veenstra 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). Zie www.atelierfryslan.nl voor meer informatie.  
 
 
 
Projecten 
 
Onder zijn eigen naam heeft Abe Veenstra de afgelopen jaren aan onder andere de volgende projecten gewerkt: 
 
- Agenda IJsselmeergebied 2050 ; bijdragen aan gebiedsdialogen en synthese (i.o.v. Min IenM, i.s.m. Witteveen+Bos)  

- Gebiedsschets Huissensche Waarden ; verkenning ambities en initiatieven gebiedspartijen (i.o.v. Rijkswaterstaat) 

- Ontwerp deelgebied de Park van Park Lingezegen (i.o.v. Parkorganisatie Lingezegen) 

- Ruimte voor Rivier-projecten langs de Nederrijn; ruimtelijke kwaliteitskaders voor Doorwerthsche Waarden, 
Middelwaard, Tollewaard en Elst (i.o.v. Rijkswaterstaat) 

- Ontwerp Kristalbad: waterberging en natuurontwikkeling (i.o.v. waterschap Regge en Dinkel, i.s.m. Eelerwoude) 

- Landschapsvisie en Kwaliteitskader (richtlijnen ruimtelijke inrichting) Dijkversterking Waddenzeedijk Texel (i.o.v. 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, i.s.m. Witteveen+Bos en Cees Vertegaal ecologisch advies) 

- Scenariostudie Deventer Noordoost; verkenning van een mogelijke uitbreidingslocatie (i.o.v. gemeente Deventer) 

- Natuurontwikkeling Deldenerboek  (i.o.v. DLG, i.s.m. Arcadis) 

- Architectonische Specificaties Bruggen Noordwaard (i.o.v. Projectbureau Noordwaard, i.s.m. Robbert de Koning 
landschapsarchitect en M3H architecten). 

- Omgevingsplan Buitenring Parkstad Limburg (i.s.m. Arcadis) 

- Dijkversterkingsplannen Rijswijk-Opheusden en Kinderdijk-Schoonhoven (i.o.v. Waterschap Rivierenland , i.s.m. 
Witteveen + Bos) 

- Handboek ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Hagestein-Opheusden (i.o.v. Waterschap Rivierenland, i.s.m. H+N+S 
landschapsarchitecten en Infram) 

- Ontwerp groenstructuur Schuytgraaf Arnhem (i.o.v. GEM Schuytgraaf, i.s.m. Rob Aben landschapsarchitectuur) 

- Ontwerp herinrichting ‘de Diek’  Staphorst (i.o.v. gemeente Staphorst, i.s.m. Marcelis Wolak) 

- Masterplan Schipbeek; de zuidelijke stadsrand van Deventer (i.o.v. en samenwerking met gemeente Deventer) 

- Landschapsplan omgeving Beatrixsluizen, Nieuwegein  (i.o.v. Rijkswaterstaat, i.s.m Witteveen + Bos) 

- Achter de Diek, kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Staphorst   (i.o.v. gemeente Staphorst) 

 

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u op de site: www.abeveenstra.nl 
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Bij Bosch Slabbers (1995-2008) heeft Abe Veenstra als projectleider gewerkt aan een groot aantal uiteenlopende 
projecten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste projecten: 
   
 
Regionale planvorming 
- Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen (i.o.v. prov. Groningen, i.s.m. Arcadis, 2003-2005) 
- Take Care, Wildontginning Veenkoloniën (i.o.v. St. Innovatie Veenkoloniën, i.s.m. Must, 2004) 
- Veenland, tussen Hondsrug en Hummling  (i.o.v. prov. Drenthe, i.s.m. Grontmij, 2004-2005) 
 
Kwaliteitskaders en handreikingen 
- Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel (i.o.v. prov. Overijssel, Gelderland, RWS, VROM, LNV, 2006-2007) 
- Ruimtelijk kwaliteit Markermer-IJmeer (i.o.v. prov. Flevoland, 2007) 
- Ruimtelijk kwaliteitskader IJsselmeergebied (i.o.v. RWS, 2007) 
- Ruimtelijk kwaliteitskader Gendtsche Waard en Millingerwaard (i.o.v. DLG, 2008) 
- Beeldtaal Rondje Enschede (i.o.v. gem. Enschede, 2008) 
- Handboek Harderwijks Groen, Harderwijk (i.o.v. gem. Harderwijk, 2007) 
 
Woonlandschappen 
- Woonlandschappen Wesepe en Deventer (i.o.v. gem. Deventer en Olst-Wijhe, 2003) 
- Woonlandschappen Nijkerk-Putten (i.o.v. AM, 2008) 
- Hoenderloo, wonen en natuur (i.o.v. Gelders Genootschap, i.s.m. LAM architects, 2008)  
- Stadslandschap Oss-Zuid (i.o.v. gem. Oss, 2005-2006) 
- Randen, rafels en routes, analyse Overijsselse dorpen en uitwerking case Goor (i.o.v. Atelier Overijssel, 2007) 

 
Rivierverruiming 
- Bijdragen voor de Bouwstenennota in het kader van de Spankrachtstudie (i.o.v. RWS-RIZA, 2001). 
- Participatie in het ontwerpteam van het projectbureau Benedenrivieren (i.o.v. RWS Directie Zuid Holland, 2002). 
- Landschapsanalyses, verkenningen en beoordelingen en het organiseren van ontwerpsessies voor de rivierverruimende 
maatregelen in het Benedenrivierengebied (2002-2003)  .   
- Planstudie Rivierverruiming Overdiepse Polder (i.o.v. Provincie Brabant, 2007-2008);  

 
Natuurontwikkeling 
- Kristalbad (i.o.v. gem. Hengelo en Enschede, Waterschap Regge en Dinkel, i.s.m. Arcadis, 2007) 
- Natuurontwikkeling Deldenerbroek  (i.o.v. DLG en St. Twickel, i.s.m. Arcadis, 2008) 
- Verkenning Oermoeras Houtribdijk (i.o.v. RWS-RIZA, i.s.m. Arcadis, 2007) 
 
Cultuurhistorie    
- Masterplan Kasteellandschap Asten (i.o.v. SBKA, 2003) 
- Staphorst een eigen wereld (i.o.v. prov. Overijssel, gem. Staphorst, 2003) 
- Noordwaard, cultuurhistorie en rivierverruiming (i.o.v. Projectbureau Belvedere, RWS, 2004)  
- Cultuurhistorie en identiteit Bovenrivierengebied Arnhem-Schoonhoven; handvatten voor de ontwerpkwaliteit van 
rivierveruimende maatregelen (i.o.v. Projectbureau Belvedere, RWS, 2005) 
- Ontwikkelingsvisie Twickel (i.o.v. prov. Overijssel, St. Twickel, 2007-2008) 
- Parade van de Verbeelding (i.o.v. Projectbureau Belvedere, 2008)   
 
Water 
- Ateliers watererfgoed (i.o.v. prov. Overijssel, 2004) 
- Compartimenteringstudie Den Bosch  (i.s.m. Deltares, 2008) 
- Ontwikkelingsvisie Zandwetering Deventer- Zwolle (i.o.v. Waterschap Groot Salland, 2005) 
- Waterwinst, Strategische Verkenning Schalkhaar (i.o.v. gem. Deventer, 2003) 
- Peizer- en Eeldermaden (i.o.v. DLG, Projectbureau Belvedere, 2006) 
 
Inrichtingsplannen 
- Marienbosch, Nijmegen (i.o.v. Hopman-Interheem Groep, 2003) 
- Walterbos, Apeldoorn (i.o.v. Rijksgebouwendienst, 2000-2008) 
- Zandweteringpark, Deventer (i.o.v. gem. Deventer, 2008)  
 


