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Geboren
Ulrum, 4 november 1968

Opleiding
1987-1995

Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde Master in
architecture and urban design

1991

Facolta’ di Architettura Politecnico di Milano

Privé
Woont in Rotterdam samen met zijn drie kinderen.

Werk
Henk Hartzema is stedenbouwkundige en architect.

Henk Hartzema was tot 2002 partner in West 8 landscape architects &
urban planners. Ook vormde hij samen met Edzo Bindels, Ruurd
Gietema and Arjan Klok een stedenbouwkundig onderzoeksteam. In dit
verband won hij de Rotterdam Maaskantprijs voor jonge architecten in
1999.

In 2005 heeft hij Studio Hartzema opgericht, waarvan hij sindsdien DGA
is. Belangrijkste focus van het buro is het architectonisch en
stedenbouwkundig ontwerp. De kwaliteit van ruimte en rol van de
waarneming zijn de vaste thema’s. Dit werkt door op alle
schaalniveaus. Zowel in het kantoor als in verschillende posities in het
onderwijs staat de rol van onderzoek en ‘fact finding’ centraal. Dit heeft
geleid tot de oprichting van FRESH onderzoek in 2019. In 2022 wordt
daarnaast FRESH Books gestart waarin publicaties over de vorm, de
beleving en de vele betekenissen van ruimtelijkheid worden voorbereid.

Huidige posities
dga Studio Hartzema BV (sinds 2005)
hoofd FRESH (sinds 2019)
hoofd FRESH Books (2022)
supervisor Leiden Bio Science Park (sinds 2007)
supervisor Nieuw Rhijngeest Zuid, Oegstgeest (sinds 2007)
supervisor Nieuw Stalberg, Venlo (sinds 2005)
supervisor VU Campus Amsterdam (sinds 2010)
supervisor Kesslerpark en Havenkwartier Rijswijk (sinds 2021)
supervisor Stationskwartier Zwijndrecht (sinds 2021)
supervisor Park Vogelenzang Bloemendaal (sinds 2021)

Onderwijs
Hieronder volgt een selectie van posities in het onderwijs:
Universita’ degli studi di Sassari (I) | 2007-8
Academie van Bouwkunst, Amsterdam, docent en mentor | 2006
Accademia di Architettura, Mendrisio (CH) | 2003-2012
Academie van Bouwkunst, Rotterdam | 1999-2009
afstudeerdocent en docent atelier | 1998-heden
Lector Academie van Bouwkunst, Amsterdam | 2008-2010

Henk Hartzema was in 2009 en 2010 de eerste Lector Design in
Urbanism aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In dat kader is
het internationale onderzoek StreetWorks – patterns in urbanity
opgezet.

Nevenfuncties
Huidige nevenfuncties:
Bestuurslid bij het RAP in Leiden - sinds 2015
Bestuurslid bij de Rotterdamse Schoolvereniging - sinds 2015
Voorzitter Madeleine Berkhemer Foundation - sinds 2019

Publicaties
Henk Hartzema publiceert regelmatig over zijn vak en dan in het bijzonder over
zijn speciale interesse voor stadsvormen en hoe deze een spiegel zijn van de
samenleving.

“Bouwen aan de stad van de toekomst” - maart 2018
In dit essay in de Blauwe Kamer geeft Henk Hartzema aan waarom er
juist nu meer dan ooit behoefte is aan stedenbouw. De toekomstige
stad zal diverser, groener en tegelijk duurzamer zijn. Kortom,
veeleisender nog dan de steden die we nu kennen. Voor we het weten
is de ruimtelijke opgave meer een proces dan een project. Juist daarom
is er nu meer dan ooit behoefte aan stedenbouw.

“Het is tijd voor een Randstadplan” - 2016
Ingezonden brief van Henk Hartzema als reactie op het besluit van
minister Schultz van Haegen om kustbebouwing toch niet toe te staan.
In deze brief pleit Henk Hartzema voor de planvorming voor grote
steden. Niet om alles vast te leggen of dwingend te sturen, maar om
ontwikkelingen in goede banen te leiden en ervoor te zorgefn dat alles
en iedereen zich in de stad kan thuisvoelen.

"Van wie is de stad?" - 15 juni 2012
Een essay door Henk Hartzema in het kader van de prijsvraag "Van wie
is de stad?" uitgeschreven door NRC Handelsblad en de Koninklijke
Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Onder de titel de ‘De
Randstad is van niemand’ wordt een beschrijving gegeven over de
kwaliteiten en eigenaardigheden van deze miljoenenstad die geen stad
wil worden.

Projecten

SELECTIE STEDENBOUW
Kesslerpark en omgeving, Rijswijk | Gemeente Rijswijk | 2019 – heden.
Ruimtelijk raamwerk voor de herontwikkeling van het
voormalige Shell-complex en de omgeving. Binnen
heldere kaders voor de openbare ruimte met veel
aandacht voor klimaatadaptatie en groen ontstaan
verstedelijkingskansen op deze locatie naast station
Rijswijk.

Kraaihoek Papendrecht | Woonkracht 10 | 2019-heden.
De sociale woningbouw is bouwkundig aan het eind
van zijn levensduur. Een stedenbouwkundig plan met
alle kenmerken van een tuindorp biedt de toekomstige
setting voor nieuwbouw. Groene straten, slimme
parkeeroplossingen en klassieke ontwerpprincipes zijn
hierin leidend.
Masterplan Tilburg University | Tilburg University | 2019 – heden.
Voor het westelijk deel van Tilbug Uiversity, de
boscampus wordt een landschappelijk en
stedenbouwkundig raamwerk opgesteld. Met het
behoud en het versterken van de landschappelijke
waarden wordt de inpassing van nieuwbouw verkend.
Stationskwartier Zwijndrecht | Gemeente Zwijndrecht en Woonkracht10 |
2019-heden.
Masterplan voor het stationsgebied dat deel uitmaakt
van de verstedelijkingsas langs de ‘Oude Lijn’ in de
Drechtsteden. Een gemengd stedelijk gebied met de
kernkwaliteiten van de tuinstad biedt mogelijkheden
deze locatie te verdichten, te verlevendigen en te
verbinden met zijn omgeving. Plangebied 32,4ha.
Havenkwartier Plaspoelpolder | Gemeente Rijswijk | 2017-heden.
Het opstellen van een Stedenbouwkundig Masterplan
voor de transformatie van het noordelijk deel van de
Plaspoelpolder in Rijswijk. Met behoud van de
bedrijvigheid worden 2.500 toegevoegd en een
levendig en duurzame woon-werkomgeving
gerealiseerd. Omvang 20ha, 450.000m2BVO.
Gebiedsvisie Kasteel Endegeest | Gemeente Oegstgeest | 2017–2018.
Een ruimtelijk functionele visie voor deze eeuwenoude
en landschappelijk waardevolle kasteelbiotoop. Vanuit
een gelaagde waardenstelling worden huidige
kwaliteiten geborgd en toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden verkend. In samenwerking
met Marlies van Diest.
Masterplan Leiden Bio Science Park | Universiteit Leiden en Gemeente
Leiden | 2002-heden.
Ontwikkeling van het Universiteitscluster en bio en
lifescience terrein tot een levendige Hollandse campus
van 120ha. Een sterke mate van verstedelijking en
verdichting gaat gelijk op met functiemenging en een

grote mate van vergroening. Het LBSP Innovation
District is uniek in zijn soort in Nederland.
Masterplan voor Park Vogelenzang | GGZ inGeest | 2013-heden.
De oude “Geestgronden” in Bennebroek veranderen
van een zorgterrein naar een 40ha groot landgoed
waar ruimte is voor allerlei functies waaronder wonen.
In 2019 is het terrein verkocht en wordt middels een
Kwaliteitsteam gestuurd op ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteit.
VU Campus, Zuidas Amsterdam | Vrije Universiteit | 2005-heden.
Masterplan en buitenruimteplan ten behoeve van de
campus van de Vrije Universiteit en het Vumc waarbij
beiden meer onderdeel worden van de stad. In totaal
wordt ongeveer 1mln m2BVO gerealiseerd waarbij de
grote gebouwen stapsgewijs worden vervangen door
gebouwen met een kleinere korrel.
Rotterdam Klein & Fijn | Gemeente Rotterdam | 2010-2012.
Onderzoek naar kleine woningbouw locaties die naast
verdichting ook een structuurverbetering opleveren
voor de stad. In totaal zijn op deze manier meer dan
honderd kansen gelocaliseerd in de centrum van
Rotterdam..
H.J. van Heekplein, Enschede | Gemeente Enschede | 1997-2003 (uitgevoerd).
Stedenbouwkundig plan en supervisie van de
ontwikkeling van een winkel-en woongebied aan de
zuidrand van de historische binnenstad. Boulevard 4045 wordt ontmanteld, de grootste ondergrondse
parkeegarage gerealiseerd (1700 plekken) met daarop
een centraal marktplein en een netwerk van
winkelstraten.
Rijnlandroute | Gemeente Leiden | 2012.
Onderzoek naar de ruimtelijke en structurerende
inpassing van de Rijnlandroute in de regio HollandRijnland. De bindende kracht van infrastructuur wordt
ingezet om de Leidse regio bijeen te houden en te
voorzien van ruimtelijk ontwikkelperspectief.
Amsterdam Kenniskwartier Zuidas | 2010.
Ontwerppartner in de ontwikkeling van een ruimtelijk
netwerk waarin wonen,werken, studeren en
ontspannen samengaan. Hierbij transformeert de
Zuidas van een gebied van lange lijnen naar een

omgeving waarin ontmoeting en verblijf de aandacht
krijgen.
Lugano Open | Institute for Economic Studies, University of Lugano | 2008.
Onderzoek naar de attractieve stad en de wijze waarop
gestuurd kan worden in de fysieke en mentale ruimte
in de stad tijdens het constante proces van
verandering.
Windesheim, Zwolle | Hogeschool Windesheim | 2007-2008.
Stedenbouwkundige verkenning naar de
mogelijkheden de relatie tussen Hogeschool
Windesheim en de binnenstad van Zwolle te
versterken.Verdichting, routing en landscaping zijn
daarbij de middelen die worden ingezet.
Masterplan Gorlaeus, Leiden | Universiteit Leiden | 2005-heden (in uitvoering).
Ontwerp voor de buitenruimte en verkenning
mogelijkheden voor verdichting van het universitaire
cluster Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Aangevuld met het onwerp voor de buitensporten van
het Universitair Sportcentrum.
Nieuw Rhijngeest, Oegstgeest | Gemeente Oegstgeest | 2002 – heden
(in uitvoering).
Stedenbouwkundig ontwerp voor woningen,
bedrijvigheid en een landgoed aan de Oude Rijn. Het
gebied maakt deel uit van het Leiden Bio Science Park
en krijgt de eigenschappen die passen bij de dynamiek
van het Innovation District en die aansluiten bij de
groene onderlegger van Oegstgeest.
Nieuw Stalberg, Venlo | Heijmans Vastgoed Realisatie | 1999-heden
(in uitvoering).
Stedenbouwkundig plan en buitenruimte ontwerp voor
een villawijk met ruim 200 woningen. Het groen van de
Grote Heide, net buiten Venlo wordt met valleien en
bospercelen richting de bebouwde kom getrokken.
Daarbinnen zijn drie buurten gelegen met vrijstaande
woningen op royale percelen.

SELECTIE ARCHITECTUUR
Mr. Lottelaan, Haarlem | Westplan BV | 2019-heden.
Op een prachtige locatie in het beschermde
stadsgezicht van Haarlem en gelegen pal aan de Hout
wordt een kantoorensemble getransformeerd naar

woongebouw in een tuinenwereld. Binnen een
architectuur van verfijnde monumentaliteit komen 54
woningen en co-living ruimtes.
Baracoedastraat, Willemstad | privé | 2018 – 2021 (opgeleverd).
De ruimte rond een oude Mispel wordt het hart van
een uitbundig gekleurd mini-resort. Hiervoor wordt een
oude Shell-arbeiderswoning terug ontworpen naar zijn
oorpronkelijke opzet en een kleine verticale woning
toegevoegd. Een centraal gelegen zwembad en de
weelderige vegatie maken het ontwerp af.
Oude Tempel, Soesterberg | Fakton | 2017-heden.
Het ontwerp omvat de renovatie van de bestaande villa
en de bouw van twee zorggebouwen aan weerszijden.
Het landgoed aan de Wegh der Weegen krijgt een
nieuwe impuls door nieuwe bewoning, herinrichting en
de openstelling van het terrein waardoor een betere
aanhechting aan de kern Soesterberg ontstaat.
Nieuweroord, Leiden | ABC Concepts | 2015-2021 (opgeleverd).
Op de plek van de voormalige zusterflat in Leiden
komt een plan dat inspeelt op de cultuurhistorische
waarden enerzijds en de kwaliteiten van het Bos van
Bosman anderzijds. Het oude landhuis wordt
herbouwd, aan weerszijden komen twee
gebouwvleugels van vier lagen hoog met in totaal 78
appartementen.
Atrium Amsterdam UMC | Amsterdam | 2012-2022 (start uitvoering 2022).
Architectonisch ontwerp voor de nieuwe hoofdentree
van Amsterdam UMC. De grote glazen entree vormt
tevens ook de openbare toegang tot de Botanische
tuin, centraal gelegen in het complex. Een
zogenaamde botanische loper over de vloer verbindt
het voorgebied door het Atrium heen naar de openbaar
toegankelijke Botanische tuin.
Colonnade Amsterdam UMC | Amsterdam | 2012-heden
(gedeeltelijk uitgevoerd).
Het architectonisch ontwerp van de verbindende
zuilengang rond de Botanische Ttuin Zuidas. De
Colonnade volgt een klassieke opzet met een
hedendaagse vormentaal. Een grootst
Gesamtkunstwerk dat van de omsloten tuin een
landschappelijk-architectonische parel maakt.

Caland Estate, Rotterdam | Bestran Vastgoed | 2011-2013 (gerealiseerd).
Een structuralistisch kantoorpand uit de jaren ’80 krijgt
een tweede leven door een sprankelend transformatie
naar woningen. Het gebouw krijgt een plint en een
nieuwe bekroning. Een helderwitte stuclaag
onderstreept de gedaanteverwisseling en markeert en
plek met uitzicht op de Nieuwe Maas.
Huidekoperstraat, Amsterdam | Boelens de Gruyter | 2009-2104 (opgeleverd).
Ontwerp van 11 appartementen in twee gebouwen op
een compacte plot in het centrum van de stad. Op de
plek van twee voormalige koetshuizen is gekozen voor
een vlakke maar geraffineerde en intelligente
baksteenarchitectuur die de aanpalende historische
gebouwen doet excelleren.
Parkbrug Nieuw Stalberg, Venlo | Heijmans Vastgoed Realisatie, 2007-2018
(opgeleverd).
Ontwerp voor een langzaam verkeerbrug over de
groene vallei in de villawijk Nieuw Stalberg. De brug
maakt deel uit van een zichtas gerelateerd aan het
verleden van het gebied als Duits militair WOII
vliegveld (Fliegerhorst). De vormentaal en de reling
verhalen van de geschiedenis van deze plek.
Huis Steinbach, Venlo | privé | 2002-2005 (opgeleverd).
Het huis met de 1001 kamers is een bakstenen
monoliet die zweeft op een sokkel. Rondom een
centraal gelegen inpandig zwembad ontvouwd zich het
spektakel van ruimtes, gangen en doorzichten.
Ondanks zijn gesloten karakter is het huis een oase
van licht en is de woning landschappelijk vakkundig
ingepast in zijn omgeving.

