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ontwerper publieke ruimte - stedenbouwkundige
werkervaring & opleiding

personalia
joris a.c. vermeiren
louis pregerkade 414
nl-3071 az rotterdam
06 - 430 35 034
010 - 842 55 13
jorisvermeiren@jorisvermeiren.nl
ontwerper publieke ruimte - stedenbouwkundige
stedenbouwkundige reg nr. 2.090201.003
31 mei 1976, merksem (belgië)

werkervaring
2007 - heden		
ontwerper landschap - stedenbouwkundige
bgsv bureau voor stedebouw
rotterdam
1999 - 2007		
landschapsontwerper - stedenbouwkundige
vhp stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten
rotterdam

vaardigheden
nederlands, engels, duits en frans
microstation, autocad, adobe en sketch-up
aim acquisitietrainging
modelbouw, fotografie en plantenkennis

opleiding
2000 - 2007
master of urbanism
rotterdamse academie van bouwkunst
1996 - 1999
bachelor in tuin- en landschapsarchitectuur
hogeschool gent

extra curriculair
2008 - heden		
gastdocent stedenbouw tu – delft
2001 - 2004		
secretaris personeelsvertegenwoordiging
vhp stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten
rotterdam

portfolio
joris vermeiren

har t van ijsselmonde

a13 a16

nieuwe haven

a4

havenkwartier

selectie van projecten bgsv
2007 - 2010

selectie van projecten vhp
1999 - 2007

hart van ijsselmonde

communicatieweg en omgeving

scheldekwartier

de rheyngaerde

rotterdam, ijsselmonde

heemskerk

vlissingen

utrecht

openbare ruimte herstructurering

landschappelijk masterplan

openbare ruimte en stedenbouwkun-

terreininrichting

winkelcentrum Keizerswaard

inpassing a4 delft - schiedam4

dige bestekken

winkelcentrum koningshoek 		

kaap de goede hoek5

middendelfland

jachthaven dokkershaven

maassluis

rotterdam, hoek van holland

referentieontwerp in het kader van

vlissingen

openbare ruimte herstructurering

stedenbouwkundig programma van

het ontwerp trajectbesluit

haalbaarheidsstudie grootschalige

winkelcentrum koningshoek

eisen en openbare

inpassing a13a16 noordrand

marina

cook

kop van feijenoord3

rotterdam

masterplan dokkershaven2

communiceren over omgevingskwali-

rotterdam, feijenoord

ontwerp snelwegomgeving en inpas-

vlissingen

teit, studie in opdracht van skb

openbare ruimte in masterplanfase

singsvarianten

ontwikkelingscompetitie, masterplan

sportpark olympiaplein9

herstructurering overvecht

en handboek openbare ruimte

amsterdam

utrecht

herinrichting dorpskern nootdorp13 herinrichting sportplein

kader voor supervisie

koningshoek

oude rijnzone

pijnacker - nootdorp

het glazen kasteel

havenkwartier en blauwe as

ontwerp openbare ruimte dorpsstraat bleiswijk

assen

en oranjewijk

initiatiefplan en visualisatie

masterplan en visie

waterpleinen

schilderspark

nieuwe haven

rotterdam

woerden

delft

ontwerpend onderzoek waterretentie stedenbouwkundig plan en terreinin-

stedenbouwkundig kader en open-

in de openbare ruimte

richting

centrumplan

koolhoven - west6

sonniuspark 7

oldebroek

stedenbouwkundig plan en ontwerp

son en breugel

openbare ruimte herstructurering

openbare ruimte

woonlandschap en supervisie

centrumgebied

oude rijnzone

beplatingsplan

oostpolder

provincie zuid-holland

herstructurering groenoord

gouda

transformatievisie

schiedam

landschapsplan

meerbadlocatie

stadsboulevard broersvest11

abcoude

herinrichting dorpsstraat12

schiedam

terreininrichting inbreidingslocatie

castricum

ontwerp openbare ruimte

herinrichting centrum veenendaal

ontwerp en uitvoering van een fiets-

inpassing tramplus

veenendaal

straat

schiedam - vlaardingen

handboek herinrichting centrum en

inpassingsstudie h.o.v.

inrichtingsplannen voor de markt, het

bare ruimte

locatiestudies en openbare ruimte

schilderspark

glaskasteel

horecaplein en de sandbrinckstraat

dokkershaven
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prijsvragen
2010 - 1999

1

atelier edgeless city
fieldoptimizer

opgave
in ontwikkeling

wedstrijdontwerp, masterplan,
openbare ruimte, stedenbouwkundige bestekken

breed breder breedst

programma

knopen van de drechtsteden

schoollocatie

1.800 woningen
30.000m b.v.o. werken en handel
25.000m b.v.o. voorzieningen
jachthaven met 400 ligplaatsen

reykjavik 64n rising

opdrachtgever

rotterdam, bloemhof
integraal wedstrijdontwerp brede
sportpleinpark

reykjavik
wedstrijdontwerp herinrichting vlieg-

bermland

gemeente vlissingen

samenwerking

veld vatnmyri

goudappel coffeng
tauw

stadboulevard broersvest11

budget

nominatie omgevingsarchitectuurprijs
2004

Als interventie toont de academische studie aan dat migratie
naar vergrijzende stedelijke velden noodzakelijk is voor de toekomstige concurrentiepositie. Politieke en menselijke aspecten
van de interventie zijn moeilijk in te schatten, maar de noodzaak
ervan dringt door tot de kern van een overladen debat over
werelwijde migratie en verstedelijking.

masterplan en diverse studies t.w.v.
EUR 350.000,-

bermland
2de prijs in de competitie verzorgingsplaats van de toekomst
the whole in a wall8
dublin
2de prijs ontwerp father collinspark

den hof van gent

iktinosprijs1
academie van bouwkunst rotterdam
1ste prijs atelierwerk edgeless city
project fieldoptimizer
sportpleinpark
osdorp
2de prijs ontwerpwedstrijd woningbe-

breed, breder, breedst

drijfwimpel amsterdam
den hof van gent
gent
herinrichting emile braunplein
hofmarkt10
oosterhout
2de prijs turn-key ontwerpwedstrijd

reykjavik

voor de heririchting van de markt

wereldwijde aantrekkelijksheidscoëfficient voor bedrijven op basis van 3 parameters
portfolio
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2

3

masterplan en openbare ruimte
dokkershaven vlissingen

opgave

wedstrijdontwerp, masterplan,
openbare ruimte, stedenbouwkundige bestekken

programma

1.800 woningen
30.000m b.v.o. werken en handel
25.000m b.v.o. voorzieningen
jachthaven met 400 ligplaatsen

Het masterplan geeft invulling aan de vrijgekomen terreinen
van de Koninklijke ScheldeGroep. Een nieuwe stadsontsluiting
met een brug over Het Dok zorgt voor de aansluiting van de
nieuwe stadsdelen op het centrum van Vlissingen. De zorgvuldige uitwerking van het architectonische beeld in aansluiting op
de openbare ruimte zorgt ervoor dat dit de winnende visie uit
de wedstrijdfase is geworden.

opdrachtgever

opgave

het maken van een aantrekkelijke
woonomgeving, het verbinden van
de wijk met de omliggende wijken

programma

1.500 woningen
h.o.v.-verbinding tramplus
kwalitatieve openbare uimte in de
vorm van parken en pleinen

masterplan en openbare ruimte
port feijenoord

Gewenste planontwikkeling door onze opdrachtgevers en het
voormalige masterplan voor de spoortunnellocaties waren niet
langer in overeenstemming. Voor de ontwikkeling van de 2e
fase van de Kop van Zuid te Rotterdam is een nieuw masterplan opgesteld: Kop van Feijenoord. Het masterplan geeft een
integrale visie vanuit de openbare ruimte op de stedenbouwkundige ontwikkeling.

opdrachtgever

gemeente vlissingen

gemeente rotterdam
de wilgen vastgoed
bam vastgoed
dura vermeer
woonstad rotterdam

samenwerking

goudappel coffeng
tauw

budget

budget

masterplan en diverse studies t.w.v.
EUR 350.000,-

stedenbouwkundige studie en
deelstudies t.w.v.
EUR 140.000,-

r

e
ov
ug n
r
b e
we av
eu gsh
i
n
n nin
ee ko
e
d

nas
sau
ar k

enp
hav

t

o
ntrep

vrij e

dok van perry

dam

ons

s

rk

pe

ie
at

pe

oc
ell

nn

rtu

oo
sp

so
per

kcap

lip

kadeprincipes
masterplan dokkershaven

masterplan openbare ruimte port feijenoord
portfolio
joris vermeiren

4

landschapsinfrastructuur
inpassing van de a4 tussen delft en schiedam

opgave

visualisaties en ontwerp behorende
bij het OTB teneinde draagvlak te
creëren in het kader van de IODS
convenant.

programma

inpassing van 7km snelweg tussen
het Kruithuisviad

Maatschappelijke aandacht voor de inpassing van infrastructuur
in de omgeving is nog nooit zo groot geweest als tegenwoordig.
Infrastructuur vormt de belangrijkste verschijningsvorm in het
contemporaine verstedelijkte landschap. Infrastructuur heeft
een toenemend potentieel voor de vorming van hedendaagse
stadslandschappen.

wonen in een duinladschap
hoek van holland - kaap de goede hoek

opgave

ontwikkelingsvisie
welstandparagroaaf
landschapsontwerp

programma

650 woningen, hotel, detailhandel
h.o.v.-verbinding metro
2 miljoen kubieke meter zand

Het wisselende decor van voorbijvarende zeereuzen, branding en zon en opstuivend zand zijn de ingrediënten voor een
woonlandschap waarin luwte en geborgenheid worden gecombineerd met verbluffende uitzichten op natuur, de Noordzee
en de haven. Een spectaculair nieuw duinlandschap vormt de
onderlegger voor een nieuw woonmilieu langs de Waterweg.

opdrachtgever

budget

delft

uitvoeringsbudget
EUR 900.000.000
projectbudget
EUR 250.000,-

bijzonderheid

participatief traject
live bewerkingen 3d model

schipluiden

oostveense weg

Rijkswaterstaat
Arcadis

de zweth

opdrachtgever

5

schiedam

gemeente rotterdam
AM wonen

samenwerking
VYA architecten
Kolpa Van Bergen
Vista
iGWR en RET

budget
vlaardingen

diverse projectbudgetten
EUR 250.000
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hotel

uitwaaien op de pier

viaduct oostveense weg
zicht vanop de a4 ter hoogte van ecoduct de zweth

ontwikkelingsvisie kaap de goede hoek
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6
opgave

stedenbouwkundig plan en inrichtingsprincipes openbare ruimte

programma

2.000 woningen
basisschool

opdrachtgever

grondexploitatiemaatschappij
koolhoven c.v.

wonen in een boslandschap
koolhoven oost en west - tilburg

De kwaliteit van de woonomgeving wordt ontleend aan het omliggende bosgebied en de sfeer van de Donge die de woonomgeving als bosbeek doorsnijdt. De woningen zijn verdeeld over
een compact deel georganiseerd langs lanen met een traditionele verdeling tussen openbaar en privaat en een landschappelijk deel waar woonenclaves in een mandelig boslandschap
gepositioneerd worden.

7
opgave

De inspiratie voor de parkacthige bosinrichting van de woonomgeving komt uit de directe omgeving van het plangebied,
de ligging aan het pittoresque Dommeldal. De woonomgeving
is gestructureerd aan de hand van landschappelijke en dorpse
elementen als de bosrand, het ven en de brink. De sfeer van
Sonniuspark is die van een rijke, lommerrijke woonwijk.

van masterplan tot definitief inrichtingsplan voor de openbare ruimte

programma

woonomgeving voor 60 woningen

opdrachtgever

gemeente son en breugel

budget

samenwerking

definitief inrichtingsplan
EUR 120.000

realisatie

kragten

oranjewoud

wonen in een parklandschap
sonniuspark son en breugel

samenwerking

koolhoven west 2009

bijzonderheden

voorfinanciering van de gemeente
om het parklandschap aan te leggen
voor de bouw, slow urbanism

bosrand

8
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de hove
het ven
boslanen

de brink

masterplan koolhoven west en principe inrichting openbare ruimte

definitief inrichtingplan openbare ruimte
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8
opgave

design competition for an urban
park at the father collins parksite

programma

urban park for the north fringe area
in dublin

opdrachtgever
city of dublin

bijzonderheden

stadspark
father collins park - dublin

Het ontwerp voor het Father Collins Park speelt in op het thema
van landschappelijke muren die in de omgeving van Dublin
veelvuldig voorkomen in het landschap. Begrenzingen en
afsluitbaarheid met hekwerken spelen een belangrijke rol. Het
thema van de verholen afscheiding, de ´ha-ha´, is eveneens
verwerkt in het geheel. Het park is in terassen uitgevoerd van
een stedelijk deel tot aansluiting op het landschap.

selected for the final round
nominated, 2nd prize

9
opgave

herinrichting sportpark olympiaplein amsterdam

programma

avontuurlijke jongerenspeelplaats,
multifunctioneel sportveld, wedstrijdveld en kunststofoefenvelden

opdrachtgever

projectmanagementbureau amsterdam

sportplein
olympiaplein - amsterdam

Sporttereinen in de stad zijn van levensbelang voor jongeren
die eromheen wonen. Een uitgekiend systeem met hekwerken is
de basis van het ontwerp. Op diverse manieren is het sportpark
in modules toe te voegen aan de openbare ruimte van de stad.
Een nieuw ontworpen hekwerk vormt het beeldmerk van de
plek. Door een stevig participatietraject met de jongeren uit de
omgeving is de speelplek op de kop echt hun plek geworden.

uitvoeringsbudget

EUR 1.800.000,-

samenwerking

Ruud-Jan Kokke en Young Works

bijzonderheden

jongerenparticipatie, hekwerk als
kunstopdracht

realisatie

2006 - 2008

wedstrijdontwerp voor het father collins park - the whole in a wall

luchtfoto van het vernieuwde olympiaplein
portfolio
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10

11

multifunctioneel dorpsplein
marktplein oosterhout

opgave

Het marktplein is in dit ontwerp opgevat als de center court
van Oosterhout. Een stevige plint vat een centraal grasplein in
de ruimte aan de basiliek. Het is een publieke tuin in de stenige
omgeving van de historische binnenstad. Met een systeem voor
beregening en een wapening in het gras, kan de green intensieve betreding aan. Voor evenementen (ijsbaan, carnaval) kan
het grasveld met modulaire panelen afgedekt worden .

herinrichting markt oosterhout

programma

multifunctionele openbare ruimte,
verlbijfsplein en fietskelder

opdrachtgever

gemeente oosterhout

bijzonderheden

2e prijs turn-key wedstrijdontwerp

opgave

herinrichting hoofdontsluiting

programma

h.o.v. tramplus en busbaan
600m profiel

opdrachtgever

gemeente schiedam

uitvoeringsbudget

EUR 3.000.000,-

stadsboulevard
broersvest schiedam

De herinrichting van de Broersvest is volgens de jury van de
omgevingsarchitectuurprijs een geslaagd resultaat van een zeer
complex, bijna heroïsche opgave. De essentie van het ontwerp
is het maken van een boulevard met allure, een stedelijke ruimte
die een inpuls kan geven aan de opwaardering van de hele
omgeving. Die ambitie is vertaald in een helder profiel en een
zorgvuldige detaillering van natuursteen als materiaal.

samenwerking
arcadis en igwr

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

spt

okt

nov

dec

dorpsplein als podium voor activiteiten het hele jaar rond

de middenberm van de stadsboulevard
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12
opgave

herinrichting dorpsstraat

programma
1.800m profiel

opdrachtgever

gemeente castricum

budget

uitvoeringsbudget
EUR 1.660.000,-

fietsstraat
dorpsstraat castricum

De Dorpsstraat in Castricum combineert doorgaand verkeer met
het karakter van een historisch centrumlint. Het nieuwe profiel
is gelijkvloers ingericht en ingedeeld volgens de principes van
een fietsstraat, de auto is hier te gast. De kwaliteitsimpuls die
de nieuw inrichting geeft, zorgt ervoor dat de dorpsstraat meer
als verblijfs- en flaneerruimte gaat functioneren in plaats van als
doorgaande verkeersweg.

13
opgave

herinrichting openbare ruimte van
de dorpskern in nootdorp

programma

dorpsstraat en oranjewijk

opdrachtgever

gemeente pijnacker - nootdorp

uitvoeringsbudget

EUR 3.600.000,-

centrumgebied
dorpsstraat nootdorp

Met de komst van de Parade in Nootdorp, heeft de Dorpsstraat
haar functie als hoofdwinkelstraat verloren. De wens van de
gemeente en van de winkeliers van de Dorpsstraat was om het
karakter van de Dorpsstraat als historische locatie te versterken
en om de uitstraling als bijzondere winkelstraat te benadrukken.
De keuze van een bijzondere gebakken klinker en de zorgvuldige uitwerking en detaillering leveren een krachtig beeld.

samenwerking

bijzonderheden

participatie belanghebbenden
volgens stakeholdersmethode

rodoradvies

realisatie

realisatie

2009

2010

vernieuwde dorpsstraat met fietsstraatprofiel in actie

beeld van de vernieuwde dorpsstraat in nootdorp
portfolio
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