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Na het winnen van een prijsvraag heb ik een jaar lang 
mijn beplantingsplan kunnen laten zien aan het grote 
publiek op de wereldtentoonstelling Floriade 2022 in 
Almere. In het deelgebied Classics & Future mocht 
ik een bloemenschilderij van 110 m2 ontwerpen 
en realiseren. Duurzaamheid en experimenteel 
beplantingsontwerp waren de uitgangspunten voor 
het ontwerp. Andere deelnemers van het Classics & 
Future project waren onder andere Jaqueline van der 
Kloet, Ton ter Linden, Bureau Mien Ruys en Stefan 
Jaspers.

Op 28 januari 2022 vond de workshopdag ‘De Groene 
Stad’ plaats op Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik 
heb samen met Emiel Swinnen van Bureau Delva 
Landscape Architecture and Urbanism een workshop 
georganiseerd rondom de stedelijke transformatie 
aan de hand van verschillende actuele projecten uit 
hun portfolio.

Gedurende de stage bij Karres en Brands was ik 
onderdeel van verschillende ontwerpteams en heb 
mogen werken aan projecten m.b.t. de ontwikkeling 
van de Spoorzone Tilburg en heb een bijdrage 
geleverd aan de renovatie van het Binnenhof.

Voor mijn afstudeerproject ‘Verbonden en 
toegankelijk Kromme Rijnlandschap’ heb ik de 2de 
prijs voor beste bachelor mogen ontvangen bij de 
KuipersCompagnons Graduation Awards.

“De tweede prijs ging naar Chris Pluymackers, Van 
Hall Larenstein met zijn project Verbonden Kromme 
Rijnlandschap. Knap hoe hij vanuit regionaal system 
tot plekspecifieke uitwerkingen komt.” (citaat: 
kuipercompagons.nl)

Nederlands: moedertaal
Engels: uitstekend
Duits: uitstekend

Photoshop/Illustrator/InDesign/Lightroom/AutoCAD/
Sketchup/Rhino/Blender

Tekenvaardigheden/Fotografie/Maquettebouw

TUIN- EN LANDSCHAPSONTWERP
(ZELFSTANDIG)

STAGE KARRES EN BRANDS LANDSCAPE 
ARCHITECTURE AND URBANISM

WORKSHOP ‘DE GROENE STAD’

01.2018 - 09.2022

09.2022 - 12.2022

28.01.2022

CLASSICS AND FUTURE PROJECT FLORIADE 
2022

KUIPERCOMPAGNONS GRADUATION AWARDS 
2022

TALEN

SOFTWARE

ANALOOG

02.2021 - 10.2022

11.11.2022

VRIJWILLIGER BIJ VASTE PLANTEN 
KWEKERIJ VERVOORT

02.2016 - 03.2018

STAGE TUINARCHITECTUUR STEFAN VAN 
TURNHOUT

10.2014 - 03.2015

DAGSTAGE JAPANSE TUIN SHOFUKAN 
ROTTERDAM

13.10.2010

ervaring prijzen

vaardighedenopleiding

workshops

Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp

Luzac College te Bergen op Zoom

Wageningen Universiteit te Wageningen

Norbertuscollege te Roosendaal

BACHELOR TUIN -EN LANDSCHAPSINRICHTING  09.2018 - 11.2022

VWO PROFIEL E&M + C&M  08.2010 - 07.2011

BACHELOR LANDSCHAPSARCHITECTUUR -EN 
RUIMTELIJKE PLANNING

09.2011 - 06.2012

VWO PROFIEL E&M + TEKENEN + 
AARDRIJKSKUNDE 

08.2004 - 07.2010
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01/p.06

Jaar / 2022
Tools /  Photoshop, Illustrator, 
Indesign, AutoCad, SketchUp, Rhino, 
Blender,  Lumion

nexus
Een landschap dat verbindt  

02/p.22

Jaar / 2020
Tools / Photoshop, Illustrator, Indesign, 
AutoCad, SketchUp

hortus insulam
Besloten tuinervaring op voormalige es

03/p.26

Jaar / 2022
Tools / Photoshop, Illustrator, Indesign, 
AutoCad

blue-print
Een blauwdruk voor de toekomst van 
beplantingsontwerp

strategisch ontwerp/landschap/
urbanisatie/kennislandschappen

ruimtelijk ontwerp/parken/
recreatielandschappen

beplantingsontwerp/tuinontwerp/
evenementen
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nexus
tools /
AutoCAD
Rhino
SketchUp
Blender
Photoshop
Illustrator 
Indesign

Als Zwitser in Nederland verlang ik altijd naar de ruige natuur van de Alpen. Als kind speelde ik 
langs de beken en rivieren die gevoed werden door de hoger gelegen majestueuze gletsjers. Het 
heldere water kabbelde langs rotsen en keien het dal in, en zorgde voor de nodige verfrissing 
tijdens een lange bergwandeling. Een intense ervaring. Dit beeld is mij altijd bijgebleven als een 
ideaalbeeld van een landschap waarin de mens in directe aanraking komt met de elementen. 
Zeist heeft, met een beetje fantasie, veel overeenkomsten met de Zwitserse bergen. Vanaf 
de hoge Utrechtse Heuvelrug overziet men het ‘dal’ tussen Zeist en Utrecht. Het water van de 
Kromme Rijn dat ooit hoog in de bergen zijn oorsprong vond, kronkelt hier door het landschap 
en vormt de levensader van de regio. Over de jaren heen zijn er nederzettingen gevormd langs 
de Kromme Rijn en is het landschap langs de loop van de rivier veranderd door de landbouw 
en oprukkende verstedelijking. Hoewel het Kromme Rijnlandschap veel van zijn romantiek is 
verloren, blijven er grote kwaliteiten verscholen liggen in het landschap. Ik zie een landschap 
met een afwisseling van natuurtypen en een variatie aan verschijningsvormen. Grote eenheden 
natuur afgewisseld met natuurinclusieve landbouw. Een woningbouw die transformeert van 
een bedreiging naar een beschermer van de landschappelijke kwaliteit. 

Bovenal is er een duidelijke samenhang nodig waardoor het landschap ook op hoger schaalniveau 
een belangrijke schakel wordt voor de omringende landschappen, en de leesbaarheid verbeterd. 
Een natuurrobuust Kromme Rijnlandschap dat flexibel is om toekomstige ontwikkelingen in 
zich op te nemen en de leefbaarheid van de regio als prioriteit heeft. Een landschap dat de 
verbinding zoekt in de complexiteit.

atelier /
Strategisch ontwerp + stedenbouw
Modulecoördinator /
Adrian Noortman, Ard Middeldorp,
Cees Zoon
jaar / 
2022
locatie /
Utrecht
prijs/
2de prijs beste bachelor afstudeerproject 
KuiperCompagnons Graduation Awards 

KUIPERCOMPAGNONS

GRADUATION 

AWARD
URBANISM & LANDSCAPE ARCHITECTURE
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Centrale ligging op overgang van 
hoog naar laag Nederland

Waterlopen en reliëf vormen het 
landschap en de landschappelijke 

variatie

Het projectgebied vormt een 
koppelstuk tussen omliggende 

landschappen en steden

5cm

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Analyses van het landschap m.b.t. bodem, water en ruimtelijke omstandigheden gingen hand in hand met de theoretische en 
filosofische zoektocht naar de verhoudingen tussen de stad en haar landschap.
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Hoge variatie aan landschapstypen 
en samenhang behouden, 
herstellen en versterken

Een leesbaar en flexibel 
landschappelijk raamwerk om 

ontwikkelingen te begeleiden en dat 
regionale schaal overstijgt

Bereikbaar groen voor alle 
omwonenden om recreatiedruk te 

spreiden

Een natuurrobuust en integraal 
landschap dat bodem en 

waterkwaliteit verbetert en gericht 
is op biodiversiteit

Kennislandschap brengt onderzoek, 
natuurontwikkeling en landbouw 

samen

Natuurinclusief bouwen met 
lokaal geproduceerde duurzame 

materialen
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ZEIST

DE BILT

UTRECHT

USP

BUNNIK

GROOTSCHALIG PRODUCTIELANDSCHAP

UTRECHTSE HEUVELRUG

ODIJK

DRIEBERGEN

Masterplan groene ring neemt alle groene parels in zich op, van landgoederen tot natuurinclusieve sportfaciliteiten.
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OPBOUW VAN HET MASTERPLAN

Het nieuwe landschap van de Kromme-Rijn 
zal bestaan uit twee grote landschappen. Het 
ringlandschap, met een interne ring en een 
externe ring, en het kernlandschap. Ze vormen 
het antwoord op de complexiteit in het huidi-
ge landschap en het ontbreken van ordenende 
structuren die flexibel genoeg zijn om de eigen-
heid en identiteit te waarborgen.

NEXUS

De interne ring is een fiets- en wandelnetwerk dat hui-
dige wandelnetwerken koppelt en aanvult om zo een 
groter netwerk te vormen. De route is makkelijk be-
reikbaar vanuit alle kernen. Een rondje over de ring is 
ongeveer 27km en brengt je langs de mooiste plekken 
die het landschap te bieden heeft. Het is tevens een 
educatieve route met verhalen over het landschap en 
haar geschiedenis. 

De externe ring vormt een mantel van 
hoogwaardig landschap om de interne 
ring. Natuurinclusieve landbouw, cul-
tuurhistorische forten en landgoederen, 
biodiverse sportvelden en productiebos-
sen wisselen elkaar af en zorgen voor een 
divers landschapsbeeld. 

Identiteit speelt een belangrijke rol in de kern van 
dit landschap. Een kennislandschap zal van dit ge-
bied de Sillicon Valley maken van Nederland. Met 
het Utrecht Science Park als aanjager werken na-
tuurorganisaties, onderzoekers, studenten, boeren 
en de bewoners samen om onderzoek te doen naar 
een duurzame leefomgeving. De dichtheid van de 
campus is laag. Bodem, water en landschappelijke 
kwaliteit zijn criteria voor de ontwikkeling.

DE INTERNE RING DE EXTERNE RING DE KERN

+= +

Herkenbare routing Bereikbare routing Educatieve routing Subtiel ingepaste routing Hoge variatie land-
schapstypen

70% opgaand groen Natuurinclusief sporten Cultuurhistorie krijgt 
een podium

Kennislandschap 2.0 Flexibel landschappelijk 
raamwerk

Ondergrond als troef Opvang, berging en 
infiltratie van water

Slot Zeist

Kleinschalig landgoederen landschap

Hoogwaardig OV-netwerk

Wandelnetwerk door idyllisch landschap

Rasterlandschap van innovatie

Forten als biodiverse knooppunten

Groene sportpoort naar de stad

Singelgroen als stedelijke dooradering

Lineair veenlandschap

Landgoederenpoort naar Utechtse Heuvelrug

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DE 10 KARAKTERS VAN DE GROENE RING
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1

2

3

4

5

De Landschapsplint Zeist met zijn verschillende 
landschappelijke karakters, onder uitgedrukt in verschillende 
perspectieven en rechts het onderzoek naar de overgang 
tussen Zeist en het landschap uitegebeeld in schetsen.

1 2 3 4 5
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Uitgangspunten campuslandschap

De campus kent een lage dichtheid 
aan gebouwen en is autovrij. Het 
fiets- en wandelnetwerk stimuleert 
interactie met het landschap, en 
heeft geen invloed op de natuurlijke 
systemen en onderzoeksdoelen.

Routing gaat zoveel mogelijk door 
landschap en gebouwen heen.

Gebouwen en publieke ruimtes 
hebben een minimale voetafdruk 
op het landschap. Symbiose tussen 
campus en landschap is het doel.

Gebouwen worden landschappelijk 
ingepast en vormen geen visuele 
hinder. Vorm en materiaalkeuze 
wordt hierop afgestemd.

Paden zijn breed en vormen bij 
overlap grotere publieke ruimtes om 
zoveel mogelijk ruimte over te laten 
voor natuurontwikkeling.

Campus wekt eigen energie op 
en reststromen worden on-site 
gerecycled.

Gebouwen vormen samen met het 
landschap een integraal systeem en 
vervullen meerdere functies zoals 
waterzuivering, energiewinning, 
proefopstellingen etc.

Materialen komen zoveel mogelijk 
uit de regio en zijn duurzaam, 
herbruikbaar en multifunctioneel. 
Experimentele materialen worden 
op grote schaal toegepast en 
onderzocht op levensduur en 
toepassing.

1

5

2

6

3

7

4
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A

B

C

Plankaart campuslandschap laat verschillende onderzoekvelden zien met een grote diversiteit aan omstandigheden.
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Doorsnede van het campuslandschap laat zien wat de potentie is voor een onderzoekslandschap en de mogelijke biodiversiteit die kan ontstaan.
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hortus insulam
tools /
AutoCAD
SketchUp
Photoshop
Illustrator 
Indesign

Voor de integrale opdracht is, in samenwerking met LeisureLands, een nieuw masterplan 
ontworpen voor De Hambroekplas. Deze recreatieplassen gelegen naast het karakteristieke 
Borculo, waren al enige tijd onderdeel van het LeisureLand’s portfolio. Door uitbreidingen was 
er behoefte aan een nieuw masterplan voor het plangebied. Het concept voor het masterplan 
bestaat uit het opdelen van de huidige situatie in drie afzonderlijke kamers. Drie kamers 
met ieder hun eigen identiteit. Kamer 2 aan de zuid-westzijde werd verder uitgewerkt in 
een ruimtelijk ontwerp. Kenmerkend aan kamer 2 is het contrast tussen het cultuurlijke van 
de rechthoekige es en de organische vormen van het ‘wilde’ landschap er omheen. De beek 
meandert door het florarijke natte schraalland. De vrijgekomen bouwvoor bij het verschralen 
van het landschap is gebruikt als ophoging van de es-gronden.

De nieuwe Hambroek Es al een groene ‘burcht’ omringd door water te midden van de wilde 
natuur. In zijn hart een besloten ruimte met een gestileerde tuin. Voedsel en biodiversiteit als 
dragende thema’s van de ruimte. Subtiele connecties vanuit het centrum naar de context via 
lange zichtlijnen. 

atelier /
Integrale opdracht ruimtelijk ontwerp
Modulecoördinator /
Ad Koolen, Jan Roozenbeek
jaar / 
2020
locatie /
Borculo
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ONTWERPPRINCIPES - ES

ONTWERPPRINCIPES - PARADIJSTUINEN

Een gevoel van ‘community’ 
& prospect and refuge

Een groene houtwal als 
muur rond de es

Een stenen muur rond de 
paradijselijke tuinen

Een ruimte met lange 
zichtlijnen in het midden

Gestileerde natuur binnen 
vs. wilde natuur buiten

Water in de vorm van 
sloten aan de randen

Water vanuit de verschil-
lende windrichtingen

Bebouwing als anker in de 
hoek gesitueerd

Zichtlijnen tussen de 
pilaren door naar het hart 

van de hortus

Interactie met het water Landmark als anker in het 
landschap

PROFIEL 2
FIETSPAD VAN BETONPLATEN 

DOORSNEDES
AANSLUITING OP HET WATER

PROFIEL 1
KARREPAD XL 
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blue-print
tools /
AutoCAD
SketchUp
Photoshop
Illustrator 
Indesign

De Floriade is iedere tien jaar een prestigieus evenement waar de professionals uit het 
vakgebied hun kunnen laten zien. De Floriade 2022 is misschien wel de meest prestigieuze 
editie tot dusver, doordat er nu een extra dimensie aan het evenement toegevoegd wordt. De 
transitie naar een nieuwe duurzame wereld. Deze transitie is in iedere sector voelbaar en gaat 
vaak gepaard met gevoelens van verzet en angst omdat de mens nou eenmaal altijd bang is 
voor het onbekende.

Dit is ook de reden dat ik graag mee doe aan deze editie van de Floriade. Als ontwerper wil ik 
mensen laten zien dat de transitie niet iets is om bang voor te zijn, of dat de mensheid een 
stap terug moet doen. Mijn ontwerpen zijn een balans tussen functionaliteit en esthetiek 
en vormen een wenkend perspectief voor de toekomst. Uiteindelijk zie ik dat als enige weg 
vooruit. Comfort en schoonheid combineren met functionaliteit en techniek om zo de opgaves 
van vandaag om te vormen tot kansen voor morgen.

Floriade 2022 in Almere is de blauwdruk voor de toekomst van een land in transitie. Ik draag 
daar graag mijn steentje aan bij door mijn Blue-Print voor de toekomst van beplantingsontwerp 
hier aan toe te voegen.

atelier /
Competitie Floriade 2022
Modulecoördinator /
Niek Roozen, Jack Martin, Ad Koolen
jaar / 
2021
locatie /
Almere
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Concept voor het beplantingsontwerp in vier pijlers met het uiteindelijke ontwerp gevisualiseerd in een render.
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De verschillende patronen van beplanting werden willekeurig herhaald om een natuurlijk beeld te creëren. Hieronder de patronen aangeplant op het kavel.



c.pluymackers@gmail.com

chrispluymackers.com


