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Personalia
Achternaam 
Voornaam 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
E-mail
Internet 

Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Na  onaliteit 

Opleiding
sept. 1984 - aug. 1990 

sept. 1990 - sept. 1996 

jan. - juni 1995 

sept. 1998 - juni 2004 

 

Vaardigheden 

Computerprogramma’s 
 
Rijbewijs 

Overig 

Zuidgeest
Paul (Hendricus Paulus Cornelis)
Oranjeboomstraat 64AB
3071 BB Ro  erdam
06 - 21 64 22 29
Info@paulzuidgeest.nl
www.paulzuidgeest.nl

13 oktober 1971
Catanzaro (Italië)
Man
Nederlandse

Westlandcollege in Naaldwijk
• Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Wageningen Universiteit (WUR)
• rich  ng: landinrich  ngswetenschappen
• specialisa  e: landschapsarchitectuur
Analy  sch leren ontwerpen: het toevoegen van een nieuwe laag aan het landschap, 
gebaseerd op de ontwikkeling van die plek tot dan toe. Ontwerpen die logica in zich 
hebben.

College of Art in Edinburgh, Schotland (Erasmus)
• rich  ng: landscape architecture 
• verdieping in de stedenbouw

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag 
• rich  ng: architectonische vormgeving (deel  jdstudie)
• specialisa  e: conceptueel ontwerp
Conceptueel leren ontwerpen: het teruggaan naar de essen  e van een ontwerp- 
opgave, waarbij de heersende denkbeelden en opva   ngen achterwege worden 
gelaten. Ontwerpen die vernieuwend en origineel zijn.

Offi  ce-pakket, Adobe CS-pakket, AutoCAD (basis)
 
A, B 

Ingeschreven in het architectenregister (reg.nr. 3.080115.004); 
jaarlijks diverse vakma  ge bijscholingscursussen; EHBO-diploma; 
voorzi  er Broodfonds 010; divers vrijwilligerswerk
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Werkervaring
Algemeen  

maart 2008 - heden 

sept. 1998 - febr. 2008  

april 1997 - aug. 1998  

Interesses 

Voornamelijk werkzaam voor gemeentelijke en provinciale overheid
• In de afgelopen 20 jaar heb ik vaak nauw samengewerkt met diverse soorten 

RO-specialisten. Hierdoor ben ik een breed ontwerper geworden die goed op 
de hoogte is van de randvoorwaarden die door de verschillende disciplines 
gesteld worden en de procedures die doorlopen moeten worden. Tevens heb ik 
veel ervaring met de poli  eke werkelijkheid en weet daarmee om te gaan. 

• Hoewel ik alle aspecten van het vakgebied beheers, heb ik de meeste affi  niteit 
met plannen op het hogere (abstractere) schaalniveau: masterplannen, visies 
en het schrijven van beleidsplannen, inclusief het maken van analyses en 
conceptvorming.

• Veel ervaring met bewonerspar  cipa  e, variërend van inspraakavonden tot 
een proces waarbij bewoners hun eigen ontwerp maken, waarin ik hen bege-
leid. 

Zelfstandig landschapsarchitect 
• Werkzaam aan diverse projecten op hoger schaalniveau, waaronder:

• Landschapstafel Duin Horst & Weide: Inhoudelijk coördinator
• Provincie Zuid-Holland: Opstellen document t.b.v. een kwaliteitsslag van 

het recrea  ef netwerk in Duin Horst & Weide
• Gemeente Leidschendam-Voorburg: Opstellen groenstructuurplan met           

uitwerkingsprogramma
• Gemeente Leidschendam-Voorburg: Opstellen van ruimtelijke randvoor-

waarden voor diverse stedenbouwkundige ontwikkelingen
• Gemeente Leiderdorp: een intensief par  cipa  etraject met bewoners
• Gemeente Ro  erdam: Adviseur voor ‘De Markthal’ in het centrum
• Atelier 8: Terrassenbeleid voor de stad Ro  erdam
• Gemeente Den Haag: Visie voor de kust ten zuiden van Den Haag

Landschapsarchitect bij de dS+V, gemeente Ro  erdam 
• Het maken van ontwerpen en schrijven van beleidsadviezen m.b.t. de buiten-

ruimte op diverse schaalniveaus, van concreet inrich  ngsplan tot master-
plannen en visies. Centraal hierbij staat het samenbrengen van verschillende, 
soms tegenstrijdige belangen in één ontwerp; draagvlak creëren en consensus 
bereiken. Het presenteren van plannen aan bewoners en belanghebbenden. 
Projecten waaraan ik o.a. gewerkt heb:
• Masterplan Laurenskwar  er-west, centrum Ro  erdam
• Visie Lijnbaan e.o., centrum Ro  erdam
• Waterwegcentrum, een groot nieuwbouwproject in Hoek van Holland

Landschapsarchitect/stedenbouwkundige bij Adviesbureau         
Brouwers B.V., Roermond 
• Binnen de randvoorwaarden die de opdrachtgever stelt, tot een goed en gedra-

gen ontwerp komen. Werken in een commerciële context. Tevens voorzi  er 
van de personeelsvereniging. 

Voor meer projecten zie mijn website: www.paulzuidgeest.nl

Algemene interesse in ontwerp, kunst en cultuur
• Ontwerpen en produceren van meubels
• Fotografi e 
• Reizen per fi ets (o.a. van Ro  erdam naar Singapore gefi etst)
• Zeilen, tennis, MTB


