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Joram Plantenga Landschapsarchitect 
 
In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, studierichting 
Landschapsarchitectuur. Na twee jaar in loondienst heb ik in 2005 My Backyard opgericht en 
sindsdien ben ik werkzaam als zelfstandige. Ik werk vanuit mijn kantoor in Leeuwarden of 
gedetacheerd op locatie aan creatieve, tijdloze en bovenal maakbare oplossingen van ruimtelijke 
vraagstukken met als doel invulling en vorm te geven aan de ideeën van de opdrachtgever. Ik 
beschik over alle benodigde hard- en software om zelfstandig te kunnen werken en ben als 
landschapsarchitect gespecialiseerd in het zorgvuldig en snel vertalen van ontwerpkeuzes in 
heldere ontwerptekeningen, zowel 2d als 3d. Daarnaast heb ik ruimte ervaring in het opstellen 
van eisen voor contracten door middel van SE (Systems Engineering) 
Maatwerk en een goede samenwerking met de opdrachtgever staan bij mij centraal. Door een 
flexibele inzet en een integrale aanpak van concept tot detail wordt meerwaarde gecreëerd. Ik 
ben een teamspeler die door middel van ideeën en analyserend vermogen partijen bij elkaar kan 
brengen, kan stimuleren en overtuigen. Daarnaast heb ik ervaring in het presenteren van ideeën, 
plannen en ontwerpen. 
 
Opleiding  
 
1996 - 2003 Wageningen Universiteit, Landschapsarchitectuur 
1989 - 1995  Stedelijk Scholengemeenschap te Leeuwarden, Atheneum 
 
Loopbaan 
 
11.2005 – heden My Backyard landschapsarchitectuur, zelfstandige  
2003 - 2005 De Zwarte Hond, landschapsarchitect en ontwerper openbare ruimte 
2003 - 2008 Tuinarchitect bij Plantenga hoveniers 
2000 - 2001 Stage OKRA Landschapsarchitecten 
 
Professionele ervaring 

- Opstellen ruimtelijke onderbouwingen, beeldkwaliteitsplannen 
inrichtingsplannen en pve’s; 

- Adviseren, presenteren en voeren van in- en externe overleggen; 
- Ontwerpen door de schalen heen en het vertalen van beleid op het 

gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving naar concrete 
plannen en uitvoerbare voorstellen; 

- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan pve’s, inrichtingsplannen 
beeldkwaliteitsplannen, verkavelingsplannen en masterplannen 

- Het vervullen van een verbindende rol binnen projectteams; 
- Contractschrijver middels Systems Engineering; 
- Maken van overtuigende analyses en tekeningen. 

 
 



Projectenlijst 
   Hieronder een relevante selectie: 
 
2016 Schetsontwerp herinrichting Halbertsmaplein Grou (gemeente 

Leeuwarden) 
2015 - 2016  Ontwerp schoolterrein Wiebenga locatie Groningen (Hanzehogeschool) 
2015 - 2016  Terreininrichting Hampshire Plaza Hotel Groningen (Hampshire hotel) 
2015   Herinrichting Snekertrekweg (gemeente Leeuwarden) 
2015   Herinrichting Stationsgebied (gemeente Leeuwarden) 
2014   Variantenstudie langzaam verkeertunnel station (gemeente Leeuwarden) 
2012- heden Vraagspecificatie groen en ecologie, OTB, TB, referentieontwerp en 

groenkaart (Projectbureau Aanpak Ring Zuid) onderdeel van de 
werkzaamheden bestond uit het vertalen van beleidsstukken naar project 
specifieke doelen en eisen. 

2012   Herinrichting binnenstad oost (gemeente Leeuwarden) 
2012 Ontwerp terreininrichting woonzorgcentrum Nieuw Mellens 

(Noorderbreeedte) 
2011 Stedenbouwkundige randvoorwaarden Watercampus (gemeente 

Leeuwarden) 
2010 Variantenstudie en visualisaties Westelijke invalsweg (gemeente 

Leeuwarden) 
2010   Ontwerp evenemententerrein kenniscampus (gemeente Leeuwarden) 
2009   Beeldkwaliteitsplan Fietstunnel Van Loonstraat (gemeente Leeuwarden) 
2009 Stedenbouwkundige variantenstudie MFC Hardegarijp (gemeente 

Tytsjerkstradiel) 
2009   Winnaar prijsvraag bedrijventerrein Sanjesfjild (gemeente Tytsjerkstradiel) 
2009 Studie naar het verbeteren van het stedenbouwkundig plan van de 

Zuidlanden (Projectbureau de Zuidlanden) 
2008 – 2012 Vraagspecificatie groen en ecologie, referentieontwerp en groenkaart 

(Projectbureau Regiotram) 
2008 – 2010 Variantenstudie en Beeldkwaliteitsplan Drachtsterweg (gemeente 

Leeuwarden) 
2008 – 2009  Beeldkwaliteitsplan Oostergoplein (gemeente Leeuwarden) 
2008 – 2012  Diverse ontwerp- en tekenwerkzaamheden (Projectbureau de Zuidlanden) 
2008   OTB-ontwerp Overijsselselaan (Projectbureau de Zuidlanden) 
2008 Herstructurering woonwijk Heechterp/Schieringen (gemeente 

Leeuwarden) 
2007 – 2009 Voorlopig en definitief inrichtingsplan bedrijventerrein Usseleres 

(gemeente Enschede) 
2007 – 2008  Masterplan stationsgebied Tiel (gemeente Tiel) 
2006 – 2007  Buurt ontwikkelingsplan Bouwmeesterbuurt (gemeente Almere) 
2005 – 2009 Divers inrichtingsplannen voor de openbare ruimte in Leidsche Rijn 

(Projectbureau Leidsche Rijn)  
 
Computerervaring 

 
Expert   AutoCAD    

Sketchup      
RenderIN    
Adobe InDesign  
Adobe Illustrator 



Adobe Photoshop 
PowerPoint 

Standaard  Word  
Excel 
Relatics 

   Microstation 
Vectorworks 


