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Poortlijn Hardenberg
Kunstopdracht Markering van het landschap in Haven Hardenberg (2011)
De gemeente Hardenberg was op zoek naar een duidelijke
en duurzame markering in de haven. De markering moest
fungeren als trigger voor bezoekers om de omgeving verder
te verkennen en de huidige ontwikkelingen met de historie
in het gebied verbinden.
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Het kunstwerk ‘Poortlijn’ is een 50 meter lange lijn en
verbindt het oude centrum met de overzijde van de oude
loop van de Vecht. Tevens markeert het de entree van het
Vechtpark en is het een halteplaats voor de ‘Vecht-passant’. De lijn is gemaakt van een stalen koker van 15x30 cm.
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De Haven van Hardenberg
Hardenberg heeft in de loop der jaren een
veranderende relatie met de Vecht gehad.
Aanvankelijk kronkelde de Vecht zich direkt
om het centrum van Hardenberg. Daarna
werden de bochten in de Vecht ten behoeve van de scheepvaart afgesneden en voor
Hardenberg betekende dit dat er een oude
en een nieuwe loop langs het centrum liep,
de oude loop werd later omgevormd tot
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haven. In 1970 werd de Vecht gesloten
verklaard voor scheepvaart en de haven
werd gedempt, Hardenberg lag met de rug
naar de rivier.
Enkele jaren geleden is er een recreatiehaven aangelegd waarmee weer contact
met de rivier is gelegd. De komende jaren
wordt het Vechtpark gerealiseerd, kleine
recreatievaart wordt weer mogelijk.

2010

ontwikkeling

Ontwerp Poortlijn

Het kunstwerk is ontstaan door de locatie
op drie manieren te bekijken: A. de relatie
tussen rivier en stad, B. de beleving van
Hardenberg richting rivier en C. de beleving
van Hardenberg als passant.
De 50 meter lange lijn begint aan beide
zijde van de oude loop van de Vecht in de
vorm van een brughandvat, in de lengterichting verbindt het de twee oevers. De
lijn neemt tussen de twee uiteinden ook
de vorm van een bank, uitkijkstoel, poort,

Ontwerp

informatietafel en kruk aan. Deze objecten
verbinden de gebieden haaks op de lijn.
De poort met de tekst ‘VECHTPARK HARGREB
DEBERG
N
EDRAH ’ is enerzijds de entree van het
Vechtpark en anderzijds de entree van de
stad.
De infotafel informeert over de geschiedenis en ‘parels’ van de Vecht. Bijvoorbeeld
met een plattegrond waarop de huidige
loop van de Vecht geprojecteerd is op de
historische loop uit 1775.

Zitbult Assen
Kunstopdracht De Blauwe-As (2009)
‘De Blauwe-As’ is een project van de gemeente Assen om
‘De Vaart’ weer te verbinden met de ‘Drentse Hoofdvaart’
zodat de pleziervaart het centrum van de stad kan bereiken.
Voor de plek waar de twee vaarten met elkaar verbonden
worden is de kunstopdracht ‘De Blauwe As‘ uitgeschreven.
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Het kunstwerk ‘Zitbult’ is een 10 meter hoge heuvel die gemaakt is van de vrijgekomen grond uit de nieuwe vaarverbinding. Op de bult staan 30 stoelen. Het kunstwerk legt op
verschillende manieren relaties met de omgeving, met het
heden en verleden van de plek.
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De Drentse Hoofdvaart
Lang geleden bestond Nederland uit ongerepte natuur: moerassen, kreken, water
en bossen. Toen gingen de Nederlanders
scheppen en slepen met grond. In de omgeving van Assen werd het veen ontgonnen
via de Drentse hoofdvaart. De vaart is in de
loop der jaren van functie veranderd: van
ontwateringskanaal, later als transportka-

Functieverandering Drentse hoofdvaart

naal en nu als kanaal voor de pleziervaart.
Met de realisatie van de vernieuwde verbinding met ‘De Vaart’ kan de pleziervaart
weer aanmeren in het centrum van Assen.
Een nieuwe fase in de ontginningsgeschiedenis: het vrijetijdslandschap.

Locatie

Ontwerp Zitbult
De grond uit de nieuwe verbinding tussen
de Drentse hoofdvaart en ‘De Vaart’ hoeft
door dit ontwerp niet te worden afgevoerd
maar wordt gebruikt in het kunstwerk. Van
de grond is een 10 meter hoge berg gemaakt (talud 1:2) met daarop 30 stoeltjes
die op verschillende plekken op de bult
staan. De berg is ingezaaid met inheemse
grassen en kruiden, de paden naar de stoeltjes ontstaan vanzelf.

Ontwerp

Op verschillende manieren legt het kunstwerk relaties met de omgeving: richtpunt weg en water, wachtkamer voor
pleziervaart ‘brug op afroep’, als follie in
vh engelse tuin (huize Nassau), plek om
bezoekers te water welkom te heten en uit
te zwaaien, herstelt het zicht op het centrum van Assen wanneer je boven op de
berg staat.

Het Landschap aan Tafel
Kunstopdracht Canonkunst Overijssel, Hardenberg (2014)
In aansluiting bij het project de Canon van Overijssel is het
project Canon & Ruimte ontwikkeld en heeft als doel het
verder versterken van de cultuurhistorische beleving van
de ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie
uit de canons. Hiervoor zijn 15 locaties geselecteerd, waaronder de locatie Venenbrugge in de gemeente Hardenberg.
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‘Het Landschap aan Tafel’ bestaat uit een eiken tafel waarop een gravure is aangebracht (plattegrond vh gebied). De
plaatsing van de stoelen om de tafel, en vooral de plaatsen
waar de stoelen niet aan tafel staan, bieden kijkrichtingen
naar het omliggende landschap. De tafel is een kijkinstrument waar de verhalen van vroeger en nu samenkomen.
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Venebrugge en omgeving
veen. Om deze route te verdedigen werd
een schans aangelegd.
In juni 1580 raken Spaanse en Staatse troepen verwikkeld in een grote veldslag.
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Venebrugge was lange tijd een belangrijke
schakel in de handelsroute tussen Zwolle
en het Duitse achterland omdat men alleen
hier de oversteek door het omliggende
moeras kon maken, als een brug door het
ld
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Locatie

Moeras en Hoge Gronden

Venebruggeschans

Veldslag 1580

Ontwerp Het Landschap aan Tafel

Het Landschap aan Tafel bestaat uit een
eikenhouten tafel met stoelen. Niet voor
niets is gekozen voor eikenhout als materiaal. Vanwege de duurzaamheid maar
vooral ook vanwege de eiken die langs de
hele Hoogenweg staan. Eiken hoort op deze
plek.
Op het tafelblad is een gravure aangebracht, een abstracte plattegrond van het

gebied bij de Venenbruggerschans. Hierop
is aangegeven hoe Staatse en Spaanse
legers door het landschap trokken. De
plaatsing van de stoelen om de tafel, en
vooral de plaatsen waar de stoelen niet
aan tafel staan, bieden kijkrichtingen naar
het omliggende landschap. Het ontwerp
brengt zo de verhalen van de plek aan tafel
bij de hier pauzerende fietser. De blik op
de Hardenbergerheide, de Hoge Gronden,
de Venenbruggerschans, de Stobbenhaarweg en de Loozensche Linie stimuleren de
verbeeldingskracht van passanten. Aan de
tafel komen de verhalen van vroeger en nu
samen en worden besproken.

ABCD

ABCD

ABCD

De mol in het Onderdijks
Kunstopdracht in de wijk Het Onderdijks in Kampen (2017)
In ‘het hart’ van de wijk Het Onderdijks in Kampen staan
twee scholen. Tussen de scholen ligt een openbaar gebied
wat ook dienst doet als schoolplein. Voor dit gebied is de
kunstopdracht: ‘De Mol’ uitgeschreven door de gemeente
Kampen. Het thema: ‘De Mol’ is aangedragen door de leerlingen van de twee scholen dmv workshops.
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Het kunstwerk bestaat uit één basisvorm die op verschillende manieren gedeeltelijk boven de grond komt. Bij
elke verschijning boven de grond creëert het een andere
gebruiksmogelijkheid. Zoals liggen, klimmen en uitkijken.
Net als het ondergrondse gangenstelsel van de mol creëert
het een raadsel, wat is wel en wat is niet zichtbaar?
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Uitgangspunt Ontwerp
De mol laat bovengronds sporen na in de
vorm van molshopen, een raadsel hoe dat
daaronder verder gaat. De mol creëert een
mysterie en prikkelt je fantasie. Het kunstwerk gaat van hetzelfde principe uit.
Verspreid door het gebied duikt op verschillende plekken een object op uit de grond.
Als je langer kijkt blijkt het telkens hetzelfde
object te zijn wat zich van een andere kant
laat zien.

Basisvorm

Trap

Tribune

Bank

Ligstoel

10 objecten
De locatie van de kunstopdracht ligt tussen
twee basisscholen in de de wijk het Onderdijks in Kampen. Het is een openbare plek
die door beide scholen gebruikt wordt als
speelplein. Dwars door het gebied loopt
een ondergrondse gasleiding met daarop
bulten grond. De objecten komen gedeelte-

lijk uit deze bulten grond en maken van de
barière ontmoetingsplekken.
In de objecten is een reliëf van het molenspel en de tekst: ‘BUUT’ opgenomen, het
zijn de herkeningspunten van de basisvorm.

Barrière

Ontmoeting en verbinding
Locatie 10 objecten

Rotondes Overbetuwe
Kunstopdracht Kunst op Rotondes, Valburg en Heteren (2007)
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Stroomwijzer Valburg
Met het grootste gemak steken hoogspanningslijnen: akkers, woonwijken en rivieren
over, ze nemen de kortste weg. Aan elke
elektriciteitsmast hangt een geel bordje
met opeenvolgend de nummering van het
betreffende traject. Boven de rotonde in
Valburg loopt het hoogspanningstraject:
‘Centrale Nijmegen - Trafostation Dodewaard’. Het Trafostation en de Centrale
zijn opvallende onderdelen van het Overbetuwse landschap; de pijp met rook bij

Stroomwijzer

Nijmegen is van ver al te zien.
De tekst: ‘24 x ‘ en ‘33 x ‘ op de
Stroomwijzers verwijst naar het begin- en
einpunt van het hoogspanningstraject.
Vanaf de rotonde in Valburg is het nog
24 masten naar de Centrale in Nijmegen
en 33 masten naar het trafostation in
Dodewaard. De bewegwijzering voor de
elektriciteitsdraden heeft dus geen kilometer aanduiding, maar een eigen notatie
eenheid: de ‘mast-eenheid’.

Nummering masten

Hoogspanningsnet NL

Wolkenwijzer Heteren
Voor de omwonenden is de rotonde in
Heteren het pleintje waar ze aan wonen.
En voor de passant is de rotonde een
bijzonder moment in de reis: je mindert
snelheid, bepaalt welke kant je opwilt en
je maakt een actieve stuurbeweging. Een
passant van een rotonde hoeft niet (zoals
op een kruispunt) op een stoplicht te letten wat op groen zal springen, maar kijkt in
de ogen van zijn mede rotondegebruikers.

Wolkenwijzer

Rotonde is een ontmoetingsplek

Op de rotonde komen passanten, omwonenden, verschillende typen vervoermiddelen en ideeën samen.
Maar:
De ANWB bewegwijzering op de rotonde
stuurt je weg. De ‘Wolkenwijzer’ brengt
hierin verandering, naast de horizontale
richting wordt ook de verticale richting
bewegwijzerd. Bijvoorbeeld om naar de
voorbij reizende wolken te kijken.

Verticale wegwijzers

De Rode Beuk; nu is later vroeger*
*’Nu is later vroeger’, is de titel van een boek van Joke van Leeuwen en het gaat over de tijd.

Anna Maria van Cappellenpark, Capelle aan den IJssel (2020)
Eind 2020 werden de laatste huizen in Anna Maria van Cappellenpark opgeleverd. De wijk is vernoemd naar Anna Maria van Cappellen. Zij stierf op jonge leeftijd in 1893. Haar
nalatenschap bracht zij onder in een stichting die tot op de
dag van vandaag zorg draagt voor ouderen en jeugd in Capelle. Op de plek van haar ouderlijk huis, waar het ‘Oude-
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renhuis’ werd gebouwd, werd ook een rode beuk geplant.
De beuk is inmiddels een monumentale boom van ruim 130
jaar oud. Voor deze kunstopdracht heb ik bij de entree van
de nieuwbouwwijk, ter ere van Anna Maria, ook een Rode
Beuk geplant. Rondom de boom staan drie objecten die het
huidige leven in de wijk verbindt met de geschiedenis.
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ENTEN OP NIEUWE ONDERSTAM (OPTIE)

ANNA MARIA VAN CAPPELLENPARK

ANNA MARIA VAN CAPPELLEN
De families Van Cappellen en Nolen
Van Cappellen
Het negentiende-eeuwse Capelle kende een aantal vermogende families, die veel invloed uitoefenden op het maatschappelijk leven. Namen als Hoogendijk, Lans, Mijnlieff, Kleij en Van
Cappellen kwamen veelvuldig voor in het bedrijfsleven, onder bezitters van onroerend goed en
-niet in de laatste plaats- in het dorps- en kerkbestuur.

Anna Maria van Cappellen

Op de plek van het ouderlijk huis van Anna
Maria van Cappellen werd het ‘OuderenANNA MARIA VAN CAPPELLENPARK
huis’ gesticht. Op de binnenplaats werd een
Rode beuk geplant die inmiddels meer dan

130 jaar oud is. De rode beuk vormde voor
de ouderen een ijkpunt in de tijd.
‘Nu is later vroeger’

Witte van Cappellen x Anna Jongebreur
(1777-1844)
(1783-1856)

Maria
(1806-1866)

Pieter
(1811-1881)

Arij
(1813-1873)

Cappellen
gentiende-eeuwse Capelle kende een aantal vermogende families, die veel invloed uitoeop het maatschappelijk leven. Namen als Hoogendijk, Lans, Mijnlieff, Kleij en Van
llen kwamen veelvuldig voor in het bedrijfsleven, onder bezitters van onroerend goed en
n de laatste plaats- in het dorps- en kerkbestuur.

Witte van Cappellen x Anna Jongebreur
(1777-1844)
(1783-1856)
Maria
(1806-1866)

Pieter
(1811-1881)

Arij
(1813-1873)

Adrianus
(1817-1890)

Behoeftig

Doorgaans nam de Van Cappellen Stichting alleen mensen op die niet in staat waren in hun
eigen onderhoud te voorzien. Veel mannen hadden de kost verdiend als knecht bij boeren, als
arbeider, handwerksman of als kleine zelfstandige. Ongehuwde vrouwen waren veelal dienstbode of naaister geweest. Gehuwde vrouwen hadden meestal de zorg gehad voor een groot
gezin.Wanneer onvermogende mensen niet meer konden werken, ontstonden er al snel problemen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden.

Dirk Pieter
(1829-1916)

Anna Maria x Johannes Nolen
(1860-1893)
(1847-1895)

ANNA MARIA VAN CAPPELLEN

amilies Van Cappellen en Nolen

Adrianus
(1817-1890)

In de meeste gevallen werd de garantstelling afgegeven door een van de kinderen van de kandidaten. Toch bleek terugplaatsing niet altijd uitvoerbaar. Iemand die bijvoorbeeld ging lijden
aan dementie, ‘kinds’ werd, zoals men toen zei, vereiste daarvoor te veel zorg en toezicht. Het
bestuur van de Van Cappellen Stichting ging dan, in overleg met de familie, op zoek naar een
geschikte verpleeginrichting.

De stamvader van de familie Van Cappellen, Pieter Eeuwouts, bezat aan het begin van de zestiende eeuw een huis en land aan de ’s Gravenweg. Zijn kleinzoon, die rond 1575 werd geboren, verwierf het ambt van gerechtsbode en schepen. Diens zoon, de in 1618 geboren Wigger
Pieters, noemde zich als eerste ‘Van Cappellen’. Hij oefende diverse functies uit in zijn woonplaats zoals secretaris en substituut-schout. Tevens was hij schoolmeester en boer. Latere generaties vertrokken
deels
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Adrianus van den Enden, 76 jaar, meldde zich aan in 1937. Hij was schilder geweest en te oud
geworden om te werken. Noodgedwongen leefde hij in huis bij zijn zoon aan de ’s Gravenweg
173, waar hij op een piepklein kamertje huisde. Zijn komst naar de Van Cappellenstichting betekende dus een hele verbetering. De 67 jarige Hendrikus de Jong, die zich in 1938 opgaf, had
Anna Maria van Cappellen
18-06-1860 - †27-03-1893

De grootvader van Anna Maria van Cappellen heette Witte, een naam die in deze familie her-
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Dirk Pieter
(1829-1916)

vijftig gulden. Witte trouwde op zijn achtentwintigste met de Krimpense Anna Jongebreur. Tien
totaal kreeg het echtpaar zeven kinderen. Twee

Anna Maria x Johannes Nolen
(1860-1893)
(1847-1895)
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Rusten na gedane arbeid, c
(staand) en rechts (zittend)

MARIA
VAN CAPPELLENPARK
Het Ouderenhuis met de rodeANNA
beuk op de
binnenplaats
Anna Maria van Cappellen was slechts 32 jaar oud toen zij op 27 maart 1893
13

A.M. van Cappellen
Anna Maria van Cappellen
18-06-1860 - †27-03-1893

53

Als markering van de entree van de wijk en eerbetoon
Maria
van bracht
Cappellen
Omdat zij aan
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kinderen
kon krijgen
zij, samen met haar man, haar na
ANNA MARIA VAN CAPPELLENPARK
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Ontwerp De Optie
Rode
Beuk; nu is later vroeger*
enten:
Op deze plek woonden gedurende 75 jaar oude mannen en vrouwen. Het hu
bouwd op de plek waar Anna Maria, samen met haar vader, opgroeide.

Rusten na gedane arbeid, circa 1955. Uiterst links
(staand) en rechts (zittend) huismeesters Stolk.
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Galerie op de Rotte
De levende Rotte (2005)
BEP (Beeldend Economische Projecten) organiseert jaarlijks Galerie op de Rotte, een drijvende tentoonstelling van
kunstwerken op de Rotte in Rotterdam.
Het motto ‘de levende Rotte’ stond in de editie van 2005
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centraal, aan de ontwerpers werd gevraagd een drijvend
kunstwerk te ontwerpen en te bouwen dat het natuurlijke
element van het riviertje benadrukt.
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De Rotte
Rivier de Rotte ligt ingeklemd tussen stenen
wanden, toch is er wel sprake van oevervorming. Aan de randen van de rivier en
tegen de peilers van bruggen stapelt het
afval zich op. Op sommige plekken steken

De Rotte				

gekleurde plastictassen, blikjes en fietsen
boven de waterspiegel uit. Wanneer je iets
langer het water in tuurt zie je een gelaagde opeenstapeling van afval, bedekt onder
een laag algen en modder.

Oevervorming

Afval
In het centrumgedeelte van de Rotte hebben meerkoeten meer dan twintig nesten
gebouwd. De meerkoet verwerkt vakkundig
het afval wat in het water terechtkomt in
zijn nesten. Het afval dat in het water terecht komt is één van de meest dynamische
elementen in de rivier, zoals blaadjes van

Drijvend afval in de Rotte					

de boom vallen, valt er afval in de Rotte.
‘s Zomers de wikkel van een ijsje, ’s winters de verpakking van een kerstaankoop.
Een speciaal soort afval in de Rotte is het
afval dat blijft drijven voordat het naar
de bodem zinkt, zoals flessen, blikken en
plastictassen.

Meerkoetnesten

Ontwerp ‘Drijvend afval’
Drie maanden lang (de periode van de
tentoonstelling) dreven er drie velden met
afval, netjes geordend in rasters van 4x4
stuks. Eén veld met zestien Big Mac bakjes,
één veld met zestien PETflessen en één
veld met zestien Heineken blikken. De blikken en hamburger doosjes waren gevuld
met PUR schuim. In elk drijfobject zat een
oog waardoor een draad hing met aan
de éne zijde een steen en aan de andere

zijde lood. Hierdoor bleef tijdens wisselende waterstanden het object stabiel, op
dezelfde plek drijven.

Big Mac’s		
Flessen

Lokatie velden		

Blikjes

Stabiel drijven

Ontmoetingshekken Oerle
Kunstopdracht Oerle Zuid (2012)
Oerle is een hechte en sociale gemeenschap. In de jaren na
deze kunsopdracht werdt Oerle uitgebreid met een grote
nieuwbouwwijk. De kunstopdracht van de gemeente Veldhoven had als doel de nieuwe bewoners te gaan betrekken
bij de cultuur van het huidige en historische Oerle.
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Met het kunstwerk ‘Ontmoetingshekken Oerle’ zijn de
vier belangrijkste plekken van Oerle gemarkeerd. Voor elk
gebouw, op de overgang publiek-privaat, staan de ‘Ontmoetingshekken’. Samen vormen ze een lint door het dorp. In
elk hekwerk zijn twee woorden opgenomen die dmv een
participatietraject zijn aangedragen door de bewoners.
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De 4 ontmoetingsplekken van Oerle
Van oudsher zijn er 4 belangrijke openbare ontmoetingsplekken in Oerle waar
de Oerlenaren elkaar treffen. Oerle is een
hechte en sociale gemeenschap, waar
het elkaar ontmoeten centraal staat. Met

de gebruikers van elk gebouw is over de
sociale betekenis van de plek voor het
dorp van gedachten gewisseld. Dit vormde
het uitgangspunt voor de opstelling van de
zitobjecten in de ontmoetingshekken.

Dorpshuis

School

Kerk

Zorgcentrum (i.o.)

Ontwerp Ontmoetingshekken
De onderlinge opstelling van de zitobjecten
in het hek representeren de betekenis van
de ontmoetingsplek voor de Oerlenaar. In
elk hek zijn 2 woorden verwerkt die samen met de gebruikers van de locatie zijn
bedacht.
School: geborgen - liefde
Het ontmoetingshek bij de school creëert
een entreeplein tussen school en straat.
Met de vernieuwbouw van de school is de
entree weer aan de straatzijde gelegen.
Dorpshuis: ‘bewogen - beweging’
Het ontmoetingshek bij het dorpshuis van

School

Dorpshuis

Kerk

Oerle is een plek waar de laatste nieuwtjes
gewisseld kunnen worden.
Kerk: ‘laten we - delen’
Het ontmoetingshek bij de kerk creëert een
plek om samen te komen. De kerk is van
oudsher het middelpunt van het dorp.
Zorgcentrum: ‘vriendschap - bestemdt’
Het toekomstige zorgcentrum was het
KI-station van Oerle waar veel Oerlenaren
werkten en vriendschappen zich ontwikkelden. Het ontmoetingshek weerspiegelt de
vriendschappen en levenscyclus.

Zorgcentrum

MARTIJN SCHOOTS (1972)
OPLEIDING
1990-’96

Design Academy Eindhoven, afdeling: Man & Public Space.

WERKZAAMHEDEN
2020-nu
2015-nu
2002-nu
2001
1996-’00

Knowledge Mile Park, vergroenen straten, gemeente Amsterdam (1,5 d/week)
Lid Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam
Zelfstandig werkzaam, (bureau) Martijn Schoots
Werkzaam bij 4DSTAD (fulltime 1 jr), ontwerpatelier van Min. van VROM
Werkzaam bij ‘van Hees, tuin- en landschapsarchitectuur’ Gouda

Selectie Projecten

KUNSTOPDRACHTEN (GEREALISEERD)

2020
2020
2017
2014
2012
2011
2009
2009
2007
2005

De Rode Beuk, iov gem Capelle aan den IJssel
Waalverhaal op de Waalkade, iov gemeente Tiel
De mol in het Onderdijks, serieel kunstwerk iov gemeente Kampen
Het landschap aan Tafel, Canonkunst Hardenberg, iov Kunstenlab
Ontmoetingshekken Oerle, ism E. Meershoek iov gemeente Veldhoven
Poortlijn, poort naar het Vechtpark, iov gemeente Hardenberg
Ontmoetingspunt 4 kades nabij Driebruggen, iov DLG regio West
Zitbult, kunstopdracht Blauwe-As in Assen, iov gemeente Assen
Rotondes in de gemeente Overbetuwe, iov gemeente Overbetuwe
Galerie op de Rotte, tijdelijk drijvend kunstwerk op de Rotte in R’dam

LANDSCHAP- EN ONDERZOEKS OPDRACHTEN

2021
2019-’20
2018
2017-’20
2015-’19
2011
2006-’10
2009
2006

Herinrichting centrum Elst (utr), ism Thijs van Hees & DG Groep
Amaliapark, park op A4-tunnel Schiedam, i.o.v. gem Schiedam
Herinrichting van de wijk Kort Haarlem in Gouda, ism Thijs van Hees
Div projecten om natuur Reeuwijkseplassen te versterken, ism Thijs van Hees
Lid klankbordgroep herinrichting Waalkade gemeente Tiel, iov gem Tiel
Homeruspark in AlmerePoort, ontwerp ism Thijs van Hees
Herinrichting Artis Amsterdam, div. verblijven. ism Thijs van Hees
Tabula Limes Buren, vooronderzoek kunsttoepassing, ism GIDZ Haarlem
Kunst N242, vooronderzoek kunsttoepassing, ism GIDZ Haarlem

ONTWERPPRIJZEN

2017
2016
2004
2004
2000
2000

Martijn Schoots

I

2e prijs, Kunstwerk voor de Soma-tunnel in Ede, ProRail & gemeente Ede
Winnaar (3x) Het Kekkerek, ontwerpwedstrijd fietsparkeren
1e prijs, besloten prijsvraag ‘Breng Tiel terug naar de rivier’, BAM
1e prijs, prijsvraag Noord/Zuidlijn A’dam, Stichting Leve de Bouwput
1e prijs + Willem Bos Bokaal, prijsvraag Amfibisch-Wonen
2e prijs, prijsvraag Nationaal Park Oosterschelde I.O. ism W. Kraamer
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