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17 mei 1941 in Gerswalde, voormalig Oost Duitsland
December 1950 met familie naar NL/ Groenekan gevlucht
Lagere school Vrije school in Zeist
Middelbare school De Werkplaats in Bilthoven
Lid van de N.J.N. Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Imkeropleiding in Marburg a/d Lahn, Duitsland
Met 18 jaar in militaire dienst, 1959
1965/1966, 1000 jarige linde in Achterberg verzorgd
24 mei 1969 getrouwd met Lia Schukking
Kinderen, Sonja 1970, Wendela 1971, Ewoud 1974
1990 als Tuin- en landschapsarchitect ingeschreven bij het architectenregister, als
autodidact op grond van zijn gerealiseerd werk.
2000 Ridder in de orde van Oranje Nassau voor het introduceren van het nieuwe
beroep boomchirurgie en zijn daktuinen-concept.

Werkverbanden
• 1961-1966 in dienst bij de firma Maurer, Neurenberg, praktische boomchirurgen
opleiding
• 1 oktober 1966, start eigen bedrijf in Nederland, Gebroeders Copijn Boomchirurgen te
Groenekan, vanaf 1975 Copijn Utrecht
• 1971-1974 werkgroep Dravik, bureau voor beplantingsadviezen en landschap
vormgeving, met motto: en toch zijn wij van mening dat alles nog Groener kan
• 1980 start Tuin- en Landschapsarchitectenbureau Copijn Utrecht Groenadviseurs bv
• 1996 aanpassing van de naam van het T&L bureau in Copijn Utrecht Tuin- en
Landschapsarchitecten
• 2006 viering van 40 jarig bestaan van Copijn Utrecht
• 2006 tot heden gestart met ZZP, advies- en ontwerpbureau Copijn Bruine Beuk in
Groenekan, www.jorncopijnbruinebeuk.nl
Bijzonderheden
• Oprichting Bomenstichting in 1970
• (oud) lid bestuur Bomenstichting
• 1973 lid van Rotary Utrecht West
• Adviseur stichting Groenekans Landschap
• lid Vecht Plassen Commissie/VPC
• ingeschreven in het architectenregister B.N.T. vanaf 1990
• (bureau) lid van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten/
N.V.T.L.
• Lid Tuin historisch Genootschap Cascade
• lid Vakgroep Groen Erfgoed/ V.G.E.
• 1976 uitgave boek, Bomen laten leven, auteur Jorn Copijn, uitgeverij De Driehoek
• 2000 meegewerkt aan de Gids voor Tuin- en Landschapsarchitectuur deel Zuid,
Zeeland/ Noord- Brabant/ Limburg
• 2011 meegewerkt aan het boek Vechtoevers-zien en gezien worden van de VPC
• 2012 meegewerkt aan het boek De Buitenplaats en het Nederlandse Landschap
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2014 uitgave boek Met levend materiaal,COPIJN,1763-2013, tweehonderdvijftig jaar,
tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten, auteur
Mariette Kamphuis, uitgeverij de Hef, m.m.v. Jorn Copijn
Uitgave boek Het Groene Goud, 50 jaar boomverzorging in Nederland, 1966-2016,
auteurs Jorn & Lia Copijn en Marina Lameris, uitgeverij Tast
2017 meegewerkt aan het boek De populier, auteur Wim Huijser
Jorn en Lia hebben heel veel tuinenreizen/studiereizen gemaakt, meerdere jaren in
verschillende landen, enkele met de NVTL, maar heel veel met zijn tweeën.
Jorn heeft jaren lang, veel lezingen gehouden en doet dat nog steeds, eerst over
boomverzorging en later ook over tuin- en landschapsarchitectuur, tot in Japan in
1995, Blogna 2006, Florence 2011

