
 

 
 
Projecten Stedenbouw 
*   werkzaam bij HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw (tot 2017) 
** in samenwerking met HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw (vanaf 2017) 
 
 
Monster Westmade proefverkavelingen 
woonwijk 
ca. 18 ha. / ca. 400 woningen 
stedenbouwkundige verkavelingen 
ontwerp 2017-heden 
in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 
 
Poeldijkerhout optimalisatie verkaveling Fase 3.3. 
woonwijk 
ca. 2 ha. / ca. 60 woningen 
stedenbouwkundige verkavelingen 
ontwerp 2018 
in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 
 
Poeldijk De Kreken proefverkavelingen Fase 2-4 
woonwijk 
ca. 8 ha. / ca. 250 woningen 
stedenbouwkundige verkavelingen 
ontwerp 2017 
in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 
 
Badhoevedorp Centrum 
inbreiding woningbouw / kernwinkelgebied 
ca. 6 ha.  
stedenbouwkundig plan / revitalisering centrum 
ontwerp 2017 
in opdracht van Mark van der Heide Urban Design 
 
Katwijk Park Rijnsoever 
woonwijk 
ca. 16,5 ha. / ca. 450 woningen 
stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten / openbare ruimte / 
supervisie 
ontwerp 2006-heden*′** / uitvoering 2009-heden 
in opdracht van gemeente Katwijk 
 
 

ir. Mark van Rijnberk 

stedenbouw en openbare ruimte  



 

 
Schagen Nes Noord   
woonwijk 
ca. 25 ha. / ca. 400 woningen 
stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten/ openbare ruimte / 
supervisie 
ontwerp 2005-heden*′** / uitvoering 2012-heden 
in opdracht van Vliedlande V.O.F. (samenwerking BPD en VolkerWessels Vastgoed) 
 
Heiloo Holland Blumenmarkt   
woonbuurt 
ca. 12 ha. / ca. 160 woningen 
telmodel / proefverkaveling / stedenbouwkundig plan 
ontwerp 2016-heden*′** 
in opdracht van Holland Blumenmarkt 
 
Alkmaar Frederik Hendriklaan   
stedenbouwkundige inbreiding 
ca. 7.000 m2 / ca. 18 woningen 
stedenbouwkundig plan / openbare ruimte / tender 
ontwerp 2016* 
in opdracht van M2 Groep BV en Ory Projectontwikkeling 
 
Poeldijk De Kreken  
woonwijk 
ca. 27,7 ha. / ca. 650 woningen 
stedenbouwkundig raamwerk / stedenbouwkundige proefverkaveling / 
beeldkwaliteitplan 
ontwerp 2015-2016* / uitvoering 2017-heden 
in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 
 
Poeldijk Dorp 
woonbuurt 
ca. 3,2 ha. / ca. 120 woningen 
participatieproces / stedenbouwkundig raamwerk / beeldkwaliteitplan / ontwerp 
openbare ruimte 
ontwerp 2014-2016* / uitvoering 2017-heden 
in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 
 
Ter Aar West  
woonbuurt 
ca. 3,5 ha. / ca. 80 woningen 
stedenbouwkundig plan 
ontwerp 2012-2013* / uitvoering 2015-2017 
in opdracht van gemeente Nieuwkoop 



 

Overveen Brouwerskolkweg 
herontwikkeling monumentaal kantoorgebouw en omgeving 
ca. 5.700 m2 / ca. 1.250 m2 oudbouw en 2.800 m2 nieuwbouw 
stedenbouwkundige visie / beeldkwaliteit monument 
ontwerp 2013-2014* 
in opdracht van gemeente Bloemendaal 
 
CPO-initiatief Vogelenzang 
herontwikkeling locatie in dorpskern 
ca. 2.350 m2 / 3 woningen 
CPO-initiatief / stedenbouwkundig plan / principeverzoek / aankoop- en splitsing 
ontwerp 2012-2014 
eigen initiatief 
 
Almelo Waterrijk  
gebiedsontwikkeling 
ca. 500 ha / ca. 4.300 woningen 
masterplan / stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en landschapsplan fase 1 / 
ontwerp openbare ruimte uitwerkingsplan eerste twee buurten 
ontwerp 2008-2012* 
in opdracht van gemeente Almelo 
 
Heemstede Watertorenpark 
transformatie bedrijvenlocatie naar woonbuurt 
ca. 4,7 ha. / ca. 215 woningen 
stedenbouwkundige visie / ontwerp openbare ruimte 
ontwerp 2001-2007* / uitvoering 2007-2012 
in opdracht van Thunissen bv 
 
Heemstede Havendreef 
transformatie bedrijvenlocatie naar woonbuurt 
ca. 3,5 ha. / ca. 75 woningen 
stedenbouwkundig plan / openbare ruimte / beeldkwaliteit 
ontwerp 2010-2014* / uitvoering 2017-heden 
in opdracht van HBB Groep/Havendreef B.V. 
 
Nieuwerbrug ‘De Wijde Wiericke’ 
woonbuurt 
120 woningen 
participatieproces / stedenbouwkundig plan 
ontwerp 2007-2010* / uitvoering 2014-heden 
in opdracht van gemeente Bodegraven 
 
 
 



 

Franeker-Zuid 
gebiedsontwikkeling 
ca. 90 ha. / ca. 500 woningen 
stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitplan / landschapsplan / supervisie 
ontwerp 1999-2010* / uitvoering 2008-heden 
in opdracht van gemeente Franekeradeel 
 
Stompetoren-Oost 
woonbuurt 
ca. 140 woningen 
stedenbouwkundig plan / ontwerp openbare ruimte 
ontwerp 1999-2002* / uitgevoerd 2005-2007 
in opdracht van Woningbouwvereniging ROAC en Mulder Obdam  
 
Bennebroek gemeentehuislocatie 
inbreiding woningbouw op terrein voormalig gemeentehuis 
10 woningen 
stedenbouwkundige visie 
ontwerp 2010-2012* / uitvoering 2016-2017 
in opdracht van de gemeente Bloemendaal 
 
Rijnsburg Hoek de Rover 
woonbuurt 
78 woningen 
stedenbouwkundig kader 
ontwerp 2009-2010* / realisatie 2017-heden 
in opdracht van gemeente Katwijk  
 
Maarssen Oost Kanaaldijk 
woonbuurt 
stedenbouwkundig plan 
ontwerp 2006-2009* 
in opdracht van Kompaan Vastgoed bv 
 
Pijnacker Ackerswoude 
woonwijk 
ca. 1.300 woningen 
stedenbouwkundig kader / ontwerp hoofdstructuur / beeldkwaliteitplan 
ontwerp 2005-2008* 
in opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp, Schouten De Jong Projectontwikkeling 
BV en ABB Bouwgroep 
 
 
 
 



 

Cruquiushoeve 
transformatie terrein zorginstelling naar woonwijk 
ca. 650 woningen 
stedenbouwkundige visie 
ontwerp 2012-2013* 
in opdracht van VolkerWessels 
 
Hasselt om de Weede  
gebiedsontwikkeling 
ca. 100 ha / ca. 1.150 woningen 
masterplan / deeluitwerkingen buurten en landschap / beeldkwaliteitplan 
ontwerp 2006-2011* / uitvoering 2008-heden 
 
Hoogeveen stationsgebied 
gebiedsontwikkeling stationsomgeving en woon-werk gebied  
ontwikkelingsvisie / deeluitwerkingen / beeldkwaliteitplan 
ontwerp 2002-2011* / uitvoering 2004-heden 
in opdracht van gemeente Hoogeveen 
 
Groningen Meerstad 1e fase 
gebiedsontwikkeling 
ca. 1.000 woningen / 50 ha. water en 20 ha. groen 
ontwerp 2005* 
in opdracht van projectbureau Meerstad 
 
IJmuiden VMBO Velsen en Campusgebied 
herontwikkeling schoollocaties (VMBO-school en woningbouw) 
stedenbouwkundige visie / programmastudie 
ontwerp 2006* 
in opdracht van Lokhorst Projectontwikkeling 
 
Enschede Stadsveld 
herontwikkeling schoollocaties in naoorlogse woonwijk 
4 locaties met woningbouw, stedelijk lyceum en een lagere school 
stedenbouwkundige visie / programmastudie 
ontwerp 2000* 
 
Santpoort-Zuid Brederode Daltonschool en Nova College  
herontwikkeling meerdere schoollocaties 
stedenbouwkundige visie / programmastudie 
ontwerp 1999-2000* 
in opdracht van Nelis Projectmaatschappij bv 
 


	Projecten Stedenbouw

