
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkervaring  
 
 
   Buro Hofsteden BV, landschap & stedenbouw, DGA / eigenaar 

Grounds, landschap en stedenbouw, bedrijfsleider stedenbouw en landschap 
Pouderoyen Compagnons, Nijmegen, adviseur stedenbouw en landschap 
BRO, Boxtel, adviseur stedenbouw en landschap 
Kuipercompagnons, Rotterdam/Arnhem, (senior) medewerker landschap 

   Projectbureau HSL-Zuid, Utrecht, assistent-ontwerper 
   Rob Wagenmakers landschapsarchitecten BNT (Tilburg), assistent-ontwerper  
 
 
 
 
 
 
   Als stedenbouwkundige geregistreerd bij het Nederlands Architectenregister  
 Academie van Bouwkunst te Amsterdam, afstudeerrichting stedenbouw (diploma)  
   Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp  

Tuin- en landschapsinrichting, afstudeerrichting: Ontwerpen (diploma)  
   Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen 
 
 
 
 
 

 
Kempen-gemeenten 
 
Gemeente Eersel 

 Opstellen diverse stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische 
visies en plannen, te weten: 

o stedenbouwkundig plan Boterbochten fase 2 en 3 te Steensel 
o stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte, lid 

beoordelingscommissie marktselectie en beoordeling 

 

Werkervaring  
 

 

Opleiding  
 

 

Referenties (selectie) 
 

  CV 
Naam 
Adres 
Plaats 

Telefoon 
E-mail 

Geboortedatum
 Geboorteplaats 

Nationaliteit 
Burgerlijke staat 

Hans Hofman 
Oranjestraat 21 
6812 CK  Arnhem 
06 15519032 
hans@burohofsteden.nl 
28-01-1968 
Nijmegen  
Nederlandse 
Getrouwd 

2012 - heden 
2008 - 2012 
2007 - 2008 
2006 - 2007 
1997 - 2006 
1996 - 1997 
1995 - 1996 

  
 
  

2002 - heden 
1996 - 2002 
1990 - 1995 

 
1988 - 1990 

 
 
 
 
 
  

2013- heden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persoonlijke gegevens  
 



stedenbouwkundige uitwerkingen en supervisie beeldkwaliteit 
Duizel-Noord 

o stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte 
dorpshart Knegsel 

o stedenbouwkundig plan inrichtingsplan en supervisie/ toetsing 
uitwerking bepaalde delen door marktpartijen Koemeersdijk te 
Wintelre. 

 Opstellen beeldkwaliteitplan en beoordeling initiatieven locatie 
Boksheidsedijk 4 e.o.  

 Opstellen beheervisie bosplantsoen gemeente Eersel 
 Beoordeling diverse initiatieven op stedenbouwkundig en landschappelijk 

niveau o.a. locaties Markt 2, 6-8, landgoed De Panberg, Groes, 
bedrijvenpark Meerheide etc. 

 Lid beoordelingscommissie (deskundigenpanel) initiatieven in het kader 
van zonneparken gemeente Eersel.  

 Lid beoordelingscommissie uitkijktoren Cartierheide. 

 
Gemeente Bladel:  

 Opstellen en supervisie beeldkwaliteitplan centrum Bladel (Markt e.o.) met 
o.a. nieuw gemeenschapshuis Den Herd en appartementencomplex i.c.m. 
supermarkt De Posthof 

 Lid beoordelingscommissie tender MFA Den Herd te Bladel 
 Lid ‘secundaire’ (inhoudelijke) beoordelingscommissie Egyptische Poort 
 Opstellen visie en stedenbouwkundig plan Egyptische Poort 
 Supervisie, opstellen stedenbouwkundig masterplan en randvoorwaarden 

(10 geboden) stedenbouwkundig plan locatie Kempenland te Bladel 
 Lid beoordelingscommissie marktselectie (na opstellen visie en 

schetsontwerp) stedenbouwkundig plan De Wijde Blick te Hapert 
 Lid beoordelingscommissie marktselectie (na opstellen schetsontwerp en 

beeldkwaliteitplan) stedenbouwkundig plan locatie Schrijverskwartier 
(oude sporthal) te Bladel  

 Beoordeling initiatieven (o.a. RvR-woningen) in buitengebied o.a. 
Castersedijk, Fons van der Heijdenstraat, Franse Hoef, Egyptische Dijk etc. 

 Beoordeling en opstellen alternatieven diverse initiatieven stedelijk 
gebied o.a. Kerkstraat centrum Hapert, Carolus Simplexplein 1 en 3 te 
Netersel, Heeleind te Bladel etc.  

 Opstellen Strategische visie buitengebied en Visie Castersedijk-Fons van er 
Heijdenstraat (update bebouwingsconcentraties) te Hapert-Netersel 

 Opstellen stedenbouwkundig plan locatie Akkerstraat’ te Hoogeloon. 
 Opstellen stedenbouwkundig plan (incl. natuurdeel en participatieproces) 

locatie Lange Trekken te Bladel 
 Opstellen landschapsarchitectonische visies/ ontwerpen inrichting 

openbare ruimte, te weten 
o inrichtingsplan Markt e.o. te Hapert 
o inrichtingsplan Markt e.o. te Bladel 
o inrichtingsplan Valensplein te Hoogeloon. 

 
 
Gemeente Reusel-De Mierden:  

 Lid van adviesteam ruimtelijke ordening (voorheen kwaliteitsteam) t.b.v. 
beoordeling principeverzoeken (2017 -2020),   

 Supervisor beeldkwaliteit bedrijvenpark Kleine Hoeven fase 1 
 Adviseur stedenbouw en landschap in de vorm van toetsing en supervisie 

diverse initiatieven in de kernen (stedelijk gebied), te weten: 
o appartementencomplex Reeneik te Reusel 



o stedenbouwkundig plan Lindenhof, Lage Mierde 
o onderdelen plan Leeuwerik, Hooge Mierde 
o Duplexwoningen Mierdseweg, Reusel.  
o Lensheuvel 91 

 Opstellen diverse stedenbouwkundige en landschappelijke visies en 
ontwerpen, te weten: 

o stedenbouwkundig ontwerp bedrijvenpark Kleine Hoeven fase 2. 
o Stedenbouwkundig plan uitbreidingswijk De Hasselt III, Lage 

Mierde 
o Stedenbouwkundig plan uitbreidingswijk ’t Kantje te Hulsel 
o Stedenbouwkundig ontwerp uitbreidingswijk Molenwijck 

(Molenberg) te Reusel 
o Stedenbouwkundige visie locatie Ziekbleek te Reusel 
o Ruimtelijke visies Zeegstraat en Schoolstraat te Reusel 
o Opstellen stedenbouwkundig plan transformatie bedrijventerrein 

Koningshoeve, Lage Mierde 
o Opstellen masterplan t.b.v. transformatie Lange Voren, Reusel 

 Opstellen Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota) Stedelijk Gebied 
 Beoordeling, begeleiding en actief opstellen alternatieven voor initiatieven 

in landelijk gebied (VAB-locaties/ RvR-woningen e.d.), te weten: 
o Mispeleind 
o ’t Heike/ Postelsedijk 

 beoordeling landschappelijke aspecten plan windpark Agro Wind. 
 Lid beoordelingscommissie marktselectie m.b.t. invulling plannen 

nieuwbouwwijken De Hasselt te Lage Mierde en Molen Akkers te Reusel  

  
Gemeente Bergeijk:  

 Opstellen stedenbouwkundige-landschappelijke visie ontwikkelingslocatie 
Hooge Berkt te Bergeijk. 

 Opstellen stedenbouwkundig plan Schoolstraat te Riethoven 
 Opstellen locatie Molenstraat – Eind te Riethoven 
 Opstellen stedenbouwkundig plan Westerhoven-Noord  
 Opstellen stedenbouwkundig plan locatie Smolders te Westerhoven 

 
Gemeente Oirschot:  

 landschappelijke visie ontwikkeling school/ sportlocatie ‘De Klep’.  
  

 
Kempen-gemeentes (algemeen) 

 Lid beoordelingscommissie (deskundigenpanel) initiatieven in het kader 
van wind- en zonneparken, te weten Oirschot, Reusel -De Mierden, 
Bergeijk, Eersel.  

 
 
Overige gemeentes 
 
Gemeente Cranendonck:  

 Lid van de regiekamer (beoordeling initiatieven, zowel binnenstedelijk als 
buitengebied)  

 Supervisor beeldkwaliteit bedrijvenpark Airpark te Budel 
 Supervisor stedenbouwkundige en landschappelijke invulling en 

beeldkwaliteit landgoed De Baronie te Soerendonk 



 Lid beoordelingscommissie marktselectie uitbreidingswijk De Neerlanden 
II te Maarheeze (circa 100 woningen) 

 Lid beoordelingsteam zonneparken 
 Opstellen centrumplan Budel incl. diverse (kavel)paspoorten o.a. voor 

nieuwbouw appartementencomplex locatie voormalige Rabobank, 
appartementencomplex Dr. Ant. Mathijsenstraat en nieuwbouw Jumbo.  

 Opstellen Masterplan openbare ruimte en schetsontwerp inrichtingsplan 
centrumgebied.  

 Opstellen stedenbouwkundig plan locatie Boschakkers 1 te Budel. 
 Opstellen inrichtingsplannen Openbare Ruimte (IPOR), te weten: 

o Stationsstraat te Maarheeze. 
o Openbare ruimte nieuwbouw gemeenschapshuis De Borgh  
o Capucijnerplein te Budel 

 Opstellen ruimtelijke visies locaties buitengebied, o.a. De Vinnen , 
Sterkselseweg. 

 
Gemeente Maasdriel 

 Opstellen stedenbouwkundige verkenning locatie sportvelden, Hurwenen 
 Opstellen landschapsplan herinrichting Wordenseweg 
 Opstellen modelstudie inrichting Monseigneur Zwijsenplein te Kerkdriel. 

 
Gemeente Geldrop – Mierlo 

 Opstellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan nieuwbouw 
appartementencomplex locatie Grote Bos (Strabrecht College) te Geldrop 

 
Gemeente Waalre 

 Opstellen stedenbouwkundige modelstudie locatie De Driehoek, Waalre. 
 
Gemeente Valkenswaard 

 Inrichtingsplan openbare ruimte bestaande wijk De Kreijenbeek t.b.v. 
afkoppelen hemelwater (i.s.m. ingenieursbureau RA Plus) 
 

Gemeente Doesburg 
 Opstellen modelstudie/ schetsontwerp inrichtingsplan herinrichting 

Oranjesingel te Doesburg 
 
Gemeente Brummen 

 Opstellen landschappelijke visie/ schetsontwerp herinrichting 
Zutphensestraat te Brummen 

 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug:  

 Definitief ontwerp (plus document) herinrichting Bosstraat te Driebergen. 
 

Gemeente Rozendaal 
 plan De Dael, stedenbouwkundig plan (2e opinion) en inrichting openbare 

ruimte (i.o.v. Projectburo bv). 
 
 
Overige opdrachtgevers (marktpartijen, particulieren e.d.) 

 
Jansen Bouwontwikkeling  

 stedenbouwkundig plan locatie Woonpark Lingezicht te Elst (ca. 350 
woningen)  

 
Bouwbedrijf Kreeft  

 stedenbouwkundig plan locatie Paardenwei te Lunteren 
 stedenbouwkundig plan locatie Amersfoortseweg te Maarn 



Kelderman Bouw 
 stedenbouwkundig plan, landschapsplan en inrichtingsplan openbare 

ruimte (DO) dellen SSK 2 en 4 van kazerneterrein (Simon Stevins Kazerne). 
 stedenbouwkundig plan, landschapsplan en inrichtingsplan locatie Zelder 

te Scherpenzeel (100% betaalbare woningen) 
 stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan locatie CPO Vredehorst te Ede. 

 
SDK Vastgoed 

 stedenbouwkundig plan locatie Villa Nobilis (Luikerweg) te Valkenswaard 
 

Klok ontwikkeling 
 stedenbouwkundig plan Heumen-Noord te Heumen 
 stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan uitbreidingswijk 

Keizershoeve fase II te Ewijk 
 
Grip op vastgoed bv 

 stedenbouwkundig plan (2e opinion) en inrichtingsplan openbare ruimte 
locatie Carmelietenhof te Waspik (gemeente Waalwijk) 

 landschapsplan locatie Voor-Oventje te Landerd (gemeente Maashorst) 
 
DLG 

 gebiedsvisie landgoed Hongeren (Reuseldal) te Lage Mierde  
 
BRUIL 
 stedenbouwkundige ontwikkelingsplan locatie Reehorst-Zuid met 

gemengd programma (wonen-werken-maatschappelijk). 
 

   
  
  
 
 
 

Deelname aan prijsvraag/ tender stedenbouwkundig plan Zelder te 
Scherpenzeel , uitslag: gewonnen. 
Deelname aan prijsvraag/ tender stedenbouwkundig en landschapsplan 
kazerneterrein Simon Stevin kazerne te Ede, uitslag: gewonnen. 
Toekenning 1e prijs op provinciaal niveau en 3e prijs op nationaal niveau 
voor Visie Xiaojiang River Area, Ningbo, China (i.s.m. KC, Rotterdam) 
Deelname aan prijsvraag Transformatie locatie ‘Hospital’, Heidelberg (DE). 
Deelname aan prijsvraag kazerneterrein te Schweinfurt (DE), eervolle 
vermelding. 
 
 

 
 
 
 

 
 Bestuurslid (secretaris) Stichting De Ontwerpers van Ede (DOE!).  

Bestuurslid Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur (VIBA). 
Gastcolleges en begeleiding workshops, University of Nanjing, China 
Gastcolleges en begeleiding ‘summer school’, Wuhan University, China 
Diverse projecten in het kader van lesprogramma ‘Onderzoek en Ontwerp’ 
Gymnasium (Technasium, scholengemeenschap Het Streek) te Ede. 

 

Nevenactiviteiten 
 

2010 – heden 
2012 – 2017 

2015/2017 
2015 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Prijsvragen en prijzen 
 

2021 
 

2017  
 

2018-2019 
 

2014 
2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


