Curriculum Vitae
Ir. Raquel van Donselaar (1983), Stedebouwkundige
Opleiding
2001 – 2007
Werkervaring
2007 – heden
2005
2004 – 2006

: Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, cum laude

: HOSPER NL BV, landschapsarchitectuur en stedebouw,
Ontwerper
: OD205 stedenbouw, onderzoek en landschap, stage (4 maanden)
: TU Delft, faculteit bouwkunde, vakgroep Architectuur en
landschap, Student-assistent

Specialisaties
Stedebouwkundige analyse, conceptvorming en ruimtelijke ontwerp op stad en wijk niveau

Selectie Projecten bij HOSPER
Antwerpen Park Groot Schijn (België) (meervoudige opgave, 1e prijs)
Ontwerp voor een nieuw landschappelijk stadspark met sport, recreatie, natuur, volkstuinen,
jeugdbewegingen, woonwagenterrein, begraafplaats en speelbos. In het winnende ontwerp
‘voegen en kamers’ is een samenhangend parkweefsel gecreëerd. In samenwerking met BUUR,
BULK en Atelier Ruimtelijk Advies. In opdracht van AG Stadsplanning Antwerpen, 2013-heden.
Poeldijk De Kreken
Opstellen van de hoofdstructuur voor een woonwijk van ca. 650 woningen, als uitbreidingslocatie
van het dorp Poeldijk. Uitwerking van de verkaveling en opstellen van het beeldkwaliteitplan
bebouwing voor het eerste deelplan van ca. 200 woningen. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf
Westlandse Zoom, 2014-heden.
Utrecht PPS De Knoop
Transformatie van de voormalige Knoopkazerne, gelegen in het stationsgebied van Utrecht, tot
een nieuw Rijkskantoor met semi-openbare ruimte. Er zijn drie consortia geselecteerd om in
overleg met de Rijksgebouwendienst een visie en ontwerp op te stellen. In opdracht van Züblin
Nederland/Strabag Belgium, in samenwerking met UN Studio, Storimans Wijffels Architecten,
Veldhoen+Company, Affaire d’Architecture, Nelissen, Van Rossum, Cees van Vliet Management
bv en Sodexo. Ontwerp 2014.
Stedenbouwkundig ontwerp Soesterberg Oude Tempel
In opdracht van de gemeente Soest en de eigenaar van het landgoed Oude Tempel (Stichting
Beheer Zorgvastgoed Reinaerde) is met behulp van drie modellen onderzocht wat de ruimtelijke
en financiële effecten zijn van een stedenbouwkundige ontwikkeling van het landgoedbos. Op
basis van deze studie is een stedenbouwkundig ontwerp voor 280 woningen en een ontwerp voor
de openbare ruimte opgesteld. In samenwerking met Bureau Buhrs, Heren5 architecten en GIDZ,
ontwerp 2012-2014.
Stedenbouwkundig ontwerp de Verwondering, Nieuwveen
In het verlengde van de visie op de sleutelprojecten is in opdracht van de gemeente Nieuwkoop
een ontwerp gemaakt voor een dorpsuitbreiding. Het plan voorziet in de ontwikkeling van 166

woningen en kavels vanuit het principe van wonen in het landschap. Daarnaast is HOSPER
verantwoordelijk voor het beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan en een deel van de CPO begeleiding.
In samenwerking met Planmaat en GIDZ, de CPO begeleiding in samenwerking met Urbannerdam.
In opdracht van gemeente Nieuwkoop, 2010-2013. Uitvoering 2014-heden.
Masterplan Zuidhoek & Meijepark, Nieuwkoop
In opdracht van de gemeente Nieuwkoop heeft HOSPER een stedenbouwkundig plan van 23 ha.
ontwikkeld voor een nieuwe buurt met 92 woningen en voor de herinrichting van een
recreatiegebied aan de Zuideinderplas in Nieuwkoop. Daarnaast maakte HOSPER het
inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan en ontwerp voor de bruggen en voert het samen met FARO de
supervisie over de uitvoering. In samenwerking met Planmaat, GIDZ en FARO. Ontwerp 20092012, uitvoering 2012-heden.
Masterplan bedrijventerrein De Vaandel Heerhugowaard
In opdracht van de gemeente Heerhugowaard heeft HOSPER samen met Planmaat een nieuw
stedenbouwkundig en financieel kader ontwikkeld voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
De Vaandel (120 ha.). Dit kader is vervolgens uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan,
inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan, supervisie op de bouwplannen en ontwerp voor de
bewegwijzering. Ontwerp 2010-2012, uitvoering 2012-heden.
Structuurvisie Huizen
Het in een open planproces opstellen van een structuurvisie voor de gemeente Huizen. In
opdracht van de gemeente Huizen, 2009-2011. De structuurvisie is vastgesteld.
Perm Strategic Master Plan (Rusland) (1e prijs Grand Prix Architectuur Biënnale 2010 Moskou)
In opdracht van het stadsbestuur van de Russische stad Perm is het masterplan voor de gehele
stad gemaakt. Deze 1 miljoen inwoners tellende agglomeratie gelegen aan de rivier de Kama, nabij
de Russische Oeral, wordt op alle fronten vernieuwd. HOSPER ontwierp de landschappelijke en
openbare ruimte componenten van het plan in samenhang met de overall stedebouwkundige
opzet door KCAP. In samenwerking met KCAP Architect&Planners, Systematica, Pöyry, Tavenor
Consultancy, Fakton, Allies and Morrison. In opdracht van Perm City Adminitration CPB, ‘08-’10.
Handboek Rotterdamse Stijl, hoofdstructuur en uitwerking stadsdeelstructuur
In opdracht van de gemeente Rotterdam is de stadsdeelstructuur beschreven en zijn daaraan
richtlijnen verbonden voor de inrichting van de openbare ruimte. In samenwerking met de
gemeente Rotterdam (dS+V, OBR, GW en PMBR), 2008-2010.
Lezingen
Urban design and landscape architecture, TU Delft, 2010
Perm Strategic Master Plan, KTH Stockholm, 2011
Workshops
Groene Golflengte 2011, ontwerpatelier ‘Met het oog op morgen’, i.s.m. Urban Synergy, Radio
Kootwijk, 2011. Resultaten zijn opgenomen in de publicatie ‘Voorbij de EHS, koers voor het nieuwe
natuurbeleid’, Planbureau voor de Leefomgeving
Air Workshop Buurtstraat, Bajonetstraat en Sint-Mariastraat, i.s.m. Woonstad Rotterdam, 2010
Onderwijs
Diverse presentaties aan studenten tijdens bureaubezoeken, 2012-heden
Stagebegeleider HOSPER, 2010-heden

