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Eric Bijlard is a Dutch educated urban designer and civil engineer with broad expertise 
and skills in the urban field. His creative and innovative thinking allows him to find 
solutions in the complex practice of the urban development.

Eric Bijlard started his working career over 20 years ago in the civil engineering industry 
and developed himself overtime into an urban designer and developer. This gives him 
an  outstanding view on the complexity of urban developments. It allows him to bring an 
optimized solution between spatial, sustainable design, civil engineering, planning and 
budgeting.
 
His passion is to work on highly sustainable urban environments which are in constant 
overlap between city and landscape. By using smart design solutions, he helps the build 
city and public realm gradually transform into a more sustainable ‘green’ urbanism.

  His ability to work on strategic and visionary master-planning as well as on fully detailed 
architectural designs and engineering, gives him the opportunity to work in a broad 
variety of projects and organisations.

Eric Bijlard is by nature a team-player. This he proved in many successful competitions 
and tenders he attended over the past years.
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Academie van Bouwkunst Amsterdam, Masters of Urbanism | NL
Hogere technische school Tilburg, Bachelors of Civil Engineering | NL

handschetsen, maquette modeleren

Bentley Microstation 2D / 3D CAD, Sketchup, Cursim (curve simulation),
Adobe Creative Suite (Photoshop / Illustrator / Indesign), MS project 

Nederlands (native), Engels (professional), Portugees (basic)

urdban design & development - Amsterdam | NL
urdban design & development - London | UK
Zelfstandig stedenbouwkundige / onderzoeker / ontwikkelaar

Academie van Bouwkunst Amsterdam | NL 
Gastdocent - 1st jaar master studenten - urban repertoire

RRog stedenbouw & landschap  - Amsterdam | NL
Stedenbouwkundige / landschapsontwerper 

YACHT detachering | NL
Interegion Groep BV - Rijpwetering | NL
Stedenbouwkundig projectleider

Gemeente Amsterdam - stadsdeel Oud Zuid | NL
Ontwerper openbare ruimte / civiel technicus

Gemeente s’-Hertogenbosch - Projectbureau ‘Vestingwerken’ | NL
Ontwerper openbare ruimte / civiel technicus

Projectbureau HSL - Dortsche Kil  | NL
civiel technicus / werkvoorbereider & site engineer projectlocatie HSL zinktunnel Dortsche Kil 

Silva & Neto Ltd. - Aveiro | PT
Ontwerper / civiel technicus kustprotectie en recreatieve landschap passages in beschermd Natura 2000 
duingebied van Sao Jacinto - Aveiro, Portugal

TBI Haverkort BV. - Tilburg | NL
civiel technicus / werkvoorbereider op projectlocatie vervanging spoorwegbrug Wilhelmina kanaal Tilburg
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1995 - 2001:

ontwerp middelen:

digitale ontwerp 
middelen:
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2016 - 2019:

2016- heden:

2008 - 2016:

2002 - 2008:
2007 - 2008:

2005 - 2007:

2004 - 2005:

2002 - 2004:

2001 - 2002:

1999 - 2001:
(Randstad)
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Gastdocent ‘urban repertoire’ | Academie van Bouwkunst Amsterdam (2016 - heden) | NL
Lesgeven aan 1e jaars studenten masters opleiding architectuur, stedenbouw en 
landschap aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. In deze lessen werken de studenten 
in werkcolleges aan een breed scala van stedenbouwkundige projecten. D.m.v.  de diverse 
tekentechnieken, analyses en schaalstudies wordt er kennis gemaakt met het 
stedenbouwkundige ontwerp en openbare ruimte. 
functie: gastdocent stedenbouw (deeltijd wekelijks op vrijdag) bij Academie van Bouwkunst Amsterdam

Stedenbouwkundig onderzoek & kennisuitwisseling (2016 - 2018) | UK
Gedurende 3 jaar gewerkt aan diverse stedenbouwkundig onderzoek en kennisuitwisseling in en 
om de stad Londen. In verschillend teamverband (met lokale architecten, ontwikkelaars) gewerkt 
aan potentiele verdichtingslocaties en verduurzaming van de stad Londen. Met name 
onderzoek verricht naar de mogelijke verdichting in de suburbane woongebieden van Londen.
functie: zelfstandig stedenbouwkundige (i.s.m. diverse architecten) bij ‘urdban design & development’ 
 zelfstandig onderzoeker bij ‘urdban design & development’

Bioneiro@Aveiro | Platform voor duurzame ontwikkeling (2016 - heden) | PT
Initiator van platform Bioneiro@Aveiro waar met lokale onderzoekers en ondernemers wordt 
gewerkt aan nieuwe oplossingen voor duurzame stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen 
(o.a. nieuwe vormen van stadslandbouw). Dit popup veldlabaratorium vormt een nieuw centrum 
voor ontwerpers en onderzoekers waar nieuwe ideeen worden uitgewisseld en getest in de vorm 
van workshops en veldwerk. 
functie: initiator, zelfstandig ontwerper en ontwikkelaar,  fondsenwerver (deeltijd periodieke workshops)

Masterplan ‘Holland Westland Waddixveen - Glasparel+’  (2013 - 2016) | NL
Masterplan ontwikkeling voor een 100 hectare groot agrarisch landschap in een gecombineerd 
nieuw woon- werklandschap. Met innovatieve ontwikkelingen qua waterhuishouding en 
landschapsontwikkeling en openbare ruimten, zijn er in het stedenbouwkundige masterplan 
ruimtelijke combinaties onstaan die een verduurzaming en verrijking zijn voor zowel de nieuwe 
woonmilieus alswel het nieuwe agri-landschap.
functie: stedenbouwkundige bij  ‘RRog’

Stedenbouwkundig plan ‘Oosthuizen - Waterrijk’ (2008 - 2016) | NL
Dit stedenbouwkundige plan is tot stand gekomen in een open planproces met de bewoners. Zowel 
masterplan, openbare ruimte, beeldkwaliteits-plan als beplantingsplan is hiervoor uitgewerkt. 
Het karakteristieke Noordhollandse landschap en bebouwing zijn hierbij het uitganspunt geweest. 
In een kleinschalige opzet van kleine buurtjes en hofjes, afwissenlend met open landschap vormt de 
nieuwbouw een natuurlijke overgang van de dorpsrand naar het open landschap.
functie: stedenbouwkundige bij  ‘RRog’

Stedenbouwkundig plan ‘Purmerend Brantjesoever’ (2014 - 2016) | NL
Stedenbouwkundig ontwerp voor een kleinschalige binnenstedelijke verdichting in Purmerend. Dit is 
een herontwikkeling van een oud bedrijventerrein naar een nieuwe woonlocatie aan het water. Het 
stedenbouwkundige ontwerp is verweven met de bestaande historische bebouwing aan het water. 
Waar vroeger de houtoverslag en schuren stonden, is het nieuwe ontwerp in typologie, qua 
materialering, architectuur en openbare ruimte een eigentijdse verwijzing naar het verleden.
functie: stedenbouwkundige bij ‘RRog’

Projecten (2015 - heden)



Afstudeer project ‘Aveiro Lagoon Sciencepark’ (2013 - 2015) | PT
Dit is een strategisch masterplan voor de ontwikkeling van de stad Aveiro te Portugal totaan 2040.
In dit ontwerpvoorstel worden de stad Aveiro en het aangelegen lagune landschap weer direct 
in relatie met elkaar gebracht. Door gebruik te maken van de ontwikkelingen aan de universiteits 
Campus en herstructurering van de binnenstad worden d.m.v. toekomstperspectieven, faseringen 
en detailuitwerkingen een beeld geschetst van de stad en landschap in de toekomst. 
functie: zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper ‘Academie van Bouwkunst Amsterdam’ 

Masterplan universiteits campus ‘Amstelveen - Uilenstede’ (2012 - 2015) | NL
Dit is een masterplan en uitwerking openbare ruimteplan voor de ‘greenfield’ Campus Uilenstede 
te Amstelveen. Waar de gebouwen solitair gelegen liggen in een open landschap van gras met 
bomen en op specifieke entrees en randen meer intense beplanting is toegepast. De openbare 
verharding en routing door het gebied zijn in een vloeiende beweging aan elkaar verbonden. 
Er zijn tevens speciale ontmoetings en verblijfsplekken en straatmeubilair ontworpen. 
functie: stedenbouwkundig ontwerper, landschapsontwerper bij ‘RRog’

Stedenbouwkundig plan ‘Veilingterrein - Langedijk’ (2012 - 2015) | NL
Dit stedenbouwkundige plan is een woningbouwontwikkeling gesitueerd op een voormalig 
veilingterrein te Langedijk. De hoofdopzet van het plan is gelegen aan de twee zijden van de 
vaargang. Een uitwerking refereert naar de dorpse kern en woningtypologie en het andere deel is 
wat compacter en stedelijker van opzet, waarbij tevens hergebruik wordt gemaakt van bestaande 
gebouwen.
functie: stedenbouwkundig ontwerper, landschapsontwerper bij ‘RRog’

Infrastructuur & openbare ruimte project ‘Uithoorn UVVP’ (2012 - 2015) | NL
Door omlegging van de N201 was de infrastructuur van de gemeente Uithoorn grondig aan een 
reconstructie nodig. Voor al de hoofdwegen in de gemeente is een landschapsvisie, openbare 
ruimteplan en beeldkwaliteitsplan gemaakt. De openbare ruimte is hierbij volledig heringericht.
Tevens zijn er hierbij deelgebieden van aansluitende winkelcentra en pleinen integraal aangepakt. 
functie: stedenbouwkundige, landschapsontwerper bij ‘RRog’

Stedenbouwkundig plan ‘Zandzoom - Heiloo’ (2011 - 2015) | NL
Op de oude strandwallen in de gemeente Heiloo is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor een 
nieuwe dorpse inbreiding. Voormalig agrarische gronden binnen de dorpse lintbebouwing is 
omgevormd tot een typisch kleinschalige woonwijk met behoud van inheemse beplanting en 
bomenbestand. Nieuwe duurzame oplossingen in de openbare ruimte zorgen voor slim 
dubbelruimte gebruik voor openbaar groen en waterhuishouding.
functie: stedenbouwkundige, landschapsontwerper bij ‘RRog’

Stedenbouwkundig plan  ‘de Sniep - Diemen’ (2011 - 2013) | NL
Deze woningbouwlocatie is ontworpen op een voormalige bedrijfslocatie en is gelegen langs een 
recreatieve doorvaartroute te Diemen. De binnenstedelijke context maar tevens het 
landschappelijke en suburbane karakter zorgen voor een uniek ontwerp met een stedelijke rand 
langs het water en hoofdinfrastructuur en een landschappelijke uitwerking van de hofjes en erven 
aan de binnenzijde. Het stedenbouwkundige plan is speels en vol duurzame oplossingen.
functie: stedenbouwkundige, landschapsontwerper bij ‘RRog’
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Ontwerpcompetie ‘EO-Wijers - Energie transitie’ (2011 - eervolle vermelding) | NL
De contest is uitegeschreven om nieuwe ideeen vorm te geven omtrent landschapsontwikkeling, 
krimpgebieden en de relatie tot de energietransisitie. Door gebruik van het bestaande landschap 
en kennis kunnen de bestaande boeren, bedrijven en bewoners een eigentijdse invulling geven 
aan de ontwikkeling van de regio. Door multifunctionele oplossingen van agrarische activiteiten, 
energie en toerisme te koppelen onstaat een gelaagd nieuw landschap.
functie: stedenbouwkundig ontwerper, landschapsontwerper bij ‘RRog’

Revitalisering bedrijventerrein ‘t Heen - Katwijk’ (2007 - 2009) | NL
Voor de herstructurering van het bedrijventerrein ‘t Heen te Katwijk is een strategische visie 
gemaakt met daarbij een handboek openbare ruimte zodat door de tijd heen de bestaande 
profilering en inrichting beter en efficienter georganiseerd kunnen worden. Een groene 
functionele centrale as en duidelijke randen geven het bedrijventerrein meer ruimtelijke kwaliteit 
en daarmee een transformatie en aanzet voor hoogwaardige vernieuwing.
functie: stedenbouwkundig ontwerper & projectleider bij ‘Interegion’ - YACHT 

Gemeente Amsterdam - stadsdeel Zuid - openbare ruimte projecten (2005 - 2007) | NL
Voor de afdeling openbare ruimte verscheidene ontwerpen en technische uitwerkingen 
vervaardigd. Diverse herinrichtingen openbare ruimte als ‘de van Baerlestraat, Vondelpark, 
Olympisch kwartier’ alsmede civieltechnische werkvoorbereidende werkzaamheden. 
Tevens ontwerpen voor brugduikers (Vondelpark), straatmeubilair en aanlegsteigers (Olymisch 
Stadion) gemaakt.
functie: ontwerper openbare ruimte & civiel technicus ‘gemeente Amsterdam - stadsdeel Zuid’ - YACHT

Gemeente s‘-Hertogenbosch - ‘projectbureau Vestingwerken’ (2004 - 2005) | NL
De revitaliesring van de vestingwerken in s’ Hertogenbosch is gecombineerd met nieuwe 
interventities en openbare ruimte ontwerpen. Landschapsontwerpen en architectonische bou-
werken zijn binnen het historische perspectief toegevoegd aan de beleving van de stadsmuur.
Binnen het ontwerpteam van architecten en landschapsarchitecten was ik verantoordelijk voor de 
technische uitwerking, tekeningen en detaillering van de desbetreffende ontwerpen. 
functie: ontwerper openbare ruimte & civiel technicus ‘gemeente Amsterdam - stadsdeel Zuid’ - YACHT

HSL projectbureau ’HSL - Dortsche Kil’ (2002 - 2004) | NL
T.b.v. de aanleg van de hogesnelheidslijn was er een nieuwe tunnelverbinding nodig onder de 
Dortsche Kil. Door de toepassing van de ‘cut and cover methodiek’ is hier een zinktunnel gemaakt. 
In mijn werkzaamheden als civieltechnisch werkvoorbereider en site engineer was ik 
verantwoordelijk voor alle beton- en staalwerkzaamheden aan de oostzijde van de tunnel 
functie: civiel technicus, werkvoorbereider & site engineer bij ‘HSL - Dortsche Kil’ - YACHT

Kustverdediging & recreatie passages Natura 2000 duingebied ‘Sao Joacinto’ (2001 - 2002) | PT
In het kustgebied ten noorden van Aveiro te Portugal ligt Sao Joacinto. Het duingebied aldaar 
valt binnen de Natura 2000 beschermzone. Hier heb ik medegewerkt aan het ontwerp en reali-
satie van de recreatieve duinpassages en civiele beschermconctructies. Dit alles met gebruik van 
duurzame materialen en technieken om de lokale ecologie niet te schaden en daar waar mogelijk 
zelfs te herstellen of verbeteren.
functie: civiel technicus / werkvoorbereider -  ‘Aveiro - Sao Joacinto’  (Portugal)

Projecten (2001 - 2011)
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1e prijs - Tender ‘Nieuwe Vaart - Arnhem’ 
Integrale stedelijke herontwikkeling gebasseerd op watermanagement in openbare ruimte

1e prijs - Tender ‘Zandzoom - Limmen’
Housing project and public space design in protected coastal enviroment with special design on 
watermanagement and urban ecology.

1e prijs- Tender ‘Brantjesoever - Purmerend’
Urban housing redevelopment within historic city centre of Purmerend.

Eervolle vermelding - Competitie ‘EOwijers - Wat weet een boer van saffraan’
Strategic landscape design for an integration of agricultural bussiness, recreation and new 
leisure developments.

Eervolle vermelding - Competitie ‘Wegh der Weegen’
Landscape design strategy for integration of new housing in cultural heritage. 

2e prijs - Competitioe ‘Oostvaardersplassen’
Landscape design and strategy for new recreative center in natural reserve.

3e prijs - Competitie ‘Vrijstaat Amsterdam’ 
design strategy for tempory use and transformation of the city of Amsterdam
(Part of the International Architecture Biennal Rotterdam)

Initiatiefnemer, organisatie, fondsenwerving & ontwikkeling Bioneiro@Aveiro | PT
Lesgeven - 1e jaar masters stedenbouw - Academie van Bouwkunst Amsterdam

Medestudenten afstuderen / begeleiding;
Academie van Bouwkunst Amsterdam - stedenbouw (‘Brussels North’ by Rob Brink)
Universiteit van Wageningen - landschap (‘Rightful Landscape’ by Robert Kruijt)
Academie van Bouwkunst Amsterdam - stedenbouw (‘New Kadiköy City - Istanbul’ by Atilla 
Vredenburg)

Winterworkshop Academy of Architecture Amsterdam
Winterworkshop Academy of Architecture Amsterdam
Zomerworkshop ‘Take away landscape’ door Thilo Folkert

2015:

2014:

2013:

2011:

2011:

2010:

2009:

2017 - current:
2016 - current:

2015 - 2015:
2014 - 2015:
2013 - 2014:

2011:
2010:
2009:

Competities & Tenders

Maatschappelijke activiteiten, Netwerk & Workshops
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Potentiele verdichtingsstudies in de suburbane stad van Londen (eigen initiatief). 
Dit in samenwerking met lokale architecten en ontwikkelaar. 

Afstudeeratelier | ‘Aveiro lagoon sciencepark’ (Portugal)
Strategische masterplanontwerp voor de stad Aveiro te Portugal. Integrale stedelijke ver-
nieuwing en landschapsontwerp vanuit de universiteitscampus aan de lagune voor een 
duurzaam herstel van de stad met het landschap.

Suburbane verdichtingsstudie ‘urb the suburb’
Afstudeeronderzoek naar de mogelijke strategische verdichtingsopgave voor de 
suburbane stadskern te Hoofddorp.

‘The Greenery’ (onderdeel van symposium ‘The changing of the guards’)
Stedenbouwkundig en landschap ontwerpend onderzoek voor de locatie 
Almere Buitenhout

publicatie in Jaarboek  A / S / L  Academie van Bouwkunst
Project  ‘De groene Amsterdammer’ by Eric-Jan Bijlard

publicatie in Jaarboek  A / S / L  Academie van Bouwkunst
Project  ‘Hut in Waterland’ by Eric-Jan Bijlard 

2016 - 2018:

2013 - 2015:

2011 -2013:

2011 -2013 :

2009 - 2010:

2006 - 2007:

Onderzoek & Publicaties

Commissieleden:   
Hans van der Made 
Henk Bouwman     
Daniel Casas Valle 

Toegevoegde commissieleden: 
John Westrik 
Bernadette Janssen 

see publication graduation project:   
http://issuu.com/
bouwkunst/docs/
eric_jan_bijlard-master_of_urbanism/1
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Aveiro - 2014

Aveiro - 2025

nieuw scienceparc

sloop universit-
eit op campusk-
nooppuntnieuwe woningbouw

herinrichting 
ziekenhuis park

slopen laagwaardig
bedrijfslocatie

herinrichting 
stadsloper

herinrichting 
parkweg

nieuwe woningbouw

nieuwe laguneplein

nieuwe infrastructuur

herinrichting 
lagune kanaal

nieuwe aanlegsteiger

Aveiro - 2040



buildingsInfra

water green

Aveiro is a small sized city located along a natural lagoon connected with the Atlantic Ocean of the Portuguese coastline. 
The relationship between the city and the water has since centuries coped with the necessary ups and downs. However, 
this time the cause is not an accidental storm that cuts off the city from the water but rather a lack of integral design on the urban 
and landscape development. Economic growth resulted in heavy infrastructure that cutted off the city in relation to the natural 
lagoon. Where the city identity greatly is depending on the lagoon, it seems rather spatial been neglected.

In a vision for the city of Aveiro 2040, I have set up a new design approach that creates a new unique type of urban landscape 
in which the city is once again connected to the lagoon. By suggesting a radical turn in the orientation on the water and lagoon.
Instead of a relation on the southside of the city with the lagoon, which has by now been blocked by highway and railway tracks, 
I suggest a new relation on the eastside of the city. The city university of Aveiro is situated at that precise location. 
In my design strategy I’m using the university developments as a catalyst behind this transformation.

A new high quality living, working and recreational programme will be added to the city and university campus. Slow traffic 
movements (pedestrians, cyclists, boats) will have priority over car traffic. New field laboratories will be set up in the water land-
scape, typical agricultural customs and new recreational program and routes will be added. The public space will be reconnected.

Key assignment | Master thesis 

Design strategy ‘Aveiro Lagoon Sciencepark’

restructuring waterfront & natural lagoon restructuring green axes & natural green enviroment

restructuring infrastructure & public space restructuring build enviroment & key project development

Design strategy | Spatial interventions over time in different plan layers | 2014 - 2040
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Aveiro - 2040

Design strategy | planning & transformation of the city of Aveiro and the lagoon | 2014 - 2040

Aveiro - 2014

Aveiro - 2025

Aveiro - 2040

see full publication graduation project:   http://issuu.com/bouwkunst/docs/eric_jan_bijlard-master_of_urbanism/1


