
lr. J. Veenstra 

lr. Jan Veenstra is op 15 augustus 1937 te Alphen 
a/d Rijn geboren. Na het gymnasium-S te Tiel te 
hebben doorlopen en zijn militaire dienstplicht ver· 
vuld te hebben studeerde hij aan de Landbouwhoge· 
school te Wageningen, alwaar hij in 1966 het inge
nieursdiploma verwierf (Rurale en urbane ontwik· 
kelingsplanning in (sub) tropische gebieden). Hij 
volgde post-graduate cursussen aan het Institute of 
Social Studies in Den Haag, t.w. Comprehensive 
Planning (diploma in 1964) en Regional Develop
ment Planning (diploma in 1969). Sedert 1972 is 
prof. Veenstra regionaal en stedelijk planoloog in 
het bijzonder voor aspecten van overheidsbestuur 
en organisatie van de ruimtelijke planning bij de 
afdeling Buitenland van Dwars, Heederik en Ver· 
hey B.V. in Amersfoort. lnmiddels was de heer 
Veenstra van 1961 tot 1962 medewerker van het 
lnstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishou· 
ding in Wageningen en in 1963 verricntte hij in op· 
dracht van Grontmij N.V. in De Bilt onderzoek 
t.b.v. irrigatieprojecten in Marokko. Van 1966 tot 
1968 was hij FAO/UN-expert voor landinrichting 
(land use) in Sierra Leone (West Afrika). Van 1969 
tot 1971 was hij als medewerker verbonden aan 
de sectie Gemeentelijke overheidsplanning en 
Management van het Raadgevend Bureau ir.B.W. 
Berenschot N.V. in Amsterdam en van 1971 tot 
1972 als onderzoekmedewerker aan het Neder· 
lands Economisch lnstituut in Rotterdam. In die 
tijd is hij voor de FAO/UN als regionaal planoloog 
uitgezonden naar Algerije (Constantine) ten be· 
hoeve van een basisstudie over rurale ontwikke
lingen rond een stedelijk centrum en verrichtte 
hij in teamverband onderzoek naar de economische 
aspecten van de ontwikkeling van het toerisme in 
Curacao en de Nederlandse Antillen. In 1972 was 
prof. Veenstra docent planning en management 
van landbouwbestaansbronnen aan het Institute 
of Social Studies en doceerde hij tijdens de zomer
cursus Man and Environment van de R.U. Leiden. 
In 1973 was hij docent bij de 'mobile course' ten 
behoeve van dataverwerking en gei'ntegreerd on· 
derzoek voor regionale planning te Bogota (Columbia). 
Vanuit zijn huidige werkkring verrichtte hij voorts 
werkzaamheden in Dakar (Senegal, West Afrika), 
Shinyanga (Tanzania), Bangkok (Thailand), Say 
(Nigeria) en op Sumatra en Java (lndonesie). 
Van zijn hand verschenen verscheidene publikaties 
in binnen- en buitenland, evenals vele werkversla
gen van uitgevoerde planningsprojecten. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in 
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de stedebouwkundige planologie geschiedde bij 
Koninklijk besluit nr. 33 van 23 december 1976. 

lr. J. Vorenkamp 

lr. Johannes Vorenkamp is op 5 oktober 1928 in 
Djakarta geboren. Na het behalen van het diploma 
h.b.s.·B in 1947 studeerde hij voor scheepswerk
tuigkundige en vervolgens voor werktuigkundig 
ingenieur aan de TH Delft. In 1964 behaalde hij 
daar zijn diploma. lnmiddels was de heer Voren· 
kamp van 1949 tot 1959 als scheepswerktuig
kundige en als hoofdwerktuigkundige werkzaam 
bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Van 
1964 tot 1970 was hij chef van de afdeling 'Land· 
airconditioning', later chef Tekenkamer van de 
Centrale Afdeling Projecten, van de werkmaatschap
pij 'Verwarming en Airconditioning' van Brons· 
werk BV te Amersfoort. Vervolgens was hij van 
1970 tot 1971 werkzaam bij het samenwerkend 
Architectenbureau ir. D. van Mourik en ir. J.W. 
du Pon in Den Haag, waarna hij als staffunctio· 
naris bij de Centrale Technische Staf terugkeerde 
bij Bronswerk BV, alwaar hij thans nog werkzaam 
is. Prof. ir. J. Vorenkamp is gecommitteerde voor 
de examens voor de acte N 13 {leraren scheeps
werktuigkundige). Hij verzorgde een aantal le· 
zingen en cursussen over klimaatregeling en van 
zijn hand verscheen een aantal publikaties in vak· 
tijdschriften. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in 
de klimaatregeling geschiedde bij Koninklijk be· 
sluit nr. 21 van 18 augustus 1976. 
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