
 

 
 
Curriculum Vitae 
 
 
Personalia  
Naam    Mark Anthonie van Rijnberk  
Geboorteplaats, datum  Noordwijk, 6 augustus 1973  
 
Opleiding  
1985 – 1991   College Leeuwenhorst Noordwijkerhout (VWO)  
1991 – 1997   TU Delft, faculteit bouwkunde, afstudeerrichtingen  

stedenbouwkunde  
 
Werkervaring 
Vanaf 2017    ir. Mark van Rijnberk stedenbouw en openbare ruimte 

Eigenaar / Projectleider / Ontwerper 
1997- 2016    HOSPER NL BV, landschapsarchitectuur en stedenbouw 
    Projectleider / Ontwerper / Eigenaar (2001-2009) 
 
 
Lezingen 
LISA revisited, onderdeel landschapsarchitectuur, architectuurcentrum ABC, januari 
2013 
Natuurlijkvriendelijke oevers in de woonomgeving, waternetwerk, september 2010 
Rivier als drager van ruimtelijke kwaliteit in steden (in het kader van 20 jaar 
Spaarneplan), architectuurcentrum ABC, maart 2010 
 
Supervisorschap 
Katwijk Park Rijnsoever, 2009-heden 
Schagen Nes Noord, 2007-heden 
Franeker-Zuid, 2008-2009 
  

ir. Mark van Rijnberk 

stedenbouw en openbare ruimte  



 

Projecten 
*   werkzaam bij HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw (tot 2017) 
** in samenwerking met HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw (vanaf 2017) 
 
 
Stedenbouw 
 
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 
 
 
 



 

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 
 
 
 



 

Openbare ruimte / buitenruimte 
 
Wormer De Heren van Wormer 
openbare ruimte bij inbreiding 
ca. 4.000 m2 / 8 woningen 
indeling openbare ruimte / participatieproces 
ontwerp 2017 
in opdracht van M2 Groep BV 
 
Naaldwijk Wilhelminaplein en Havenplein 
centrumpleinen 
ca. 6.300 m2 
participatieproces*′** / ontwerp openbare ruimte / beeldkwaliteit terrassen  
ontwerp 2016-2017 / uitvoering 2017-2018 
in opdracht van gemeente Westland 
 
Haarlem Drosteterrein 
transformatie fabrieksterrein naar binnenstedelijke woonbuurt 
ca. 2,2 ha. / 229 woningen 
ontwerp openbare ruimte 
ontwerp 2005-2008* / uitvoering 2006-2009 
in opdracht van DMV Vastgoed 
nominatie Lieven de Keypenning 2011, Nominatie Arie Kepplerprijs 2011 
 
Vogelenzang dorpsplein 
herinrichting dorpsplein 
ca. 1.300 m2 
ontwerp openbare ruimte  
ontwerp 2015-2016 / uitvoering 2018 
in opdracht van Coop supermarkt Hulsbosch Vogelenzang 
 
Rotterdam Rijks Inspectie Terminal 
herinrichting en uitbreiding terrein Rijks Inspectieterminal (RIT) Douane Maasvlakte II 
logistiek plan / ontwerp buitenruimte 
ontwerp 2014-2015* / uitvoering 2016-2017 
in opdracht van Belastingdienst/Douane 
 
Franeker Kanaalzone 
Waterkanten, aanlegplaatsen en drie verkeersbruggen 
beeldkwaliteit 
ontwerp 2012-2014* 
in opdracht van de Provincie Fryslân en gemeente Franekeradeel 
  



 

Amsterdam De Makroon 
stedelijke binnentuin seniorencomplex 
ca. 3.800 m2 
ontwerp buitenruimte en daktuin 
ontwerp 2013-2015* / uitgevoerd 
in opdracht van De Nijs Projectontwikkeling 
 
Nieuwegein Tramremise 
nieuwbouw en terreininrichting tramremise 
beeldkwaliteitplan 
ontwerp 2013* 
in opdracht van Bestuur Regio Utrecht 
 
Gemini ziekenhuis Den Helder 
inrichtingsplan buitenruimte 
prijsvraaginzending en planuitwerking 
ontwerp 2009-2011* 
in opdracht van Matrix Bouw & Ontwikkeling BV. 
 
 
 
Landschapsarchitectuur 
 
Heerhugowaard-Zuid - Park van Luna 
recreatiegebied 
ca. 170 ha. 
inrichtingsvisie / uitwerkingen deelgebieden / supervisie 
ontwerp 1997-2003* / uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente Heerhugowaard en het intergemeentelijke 
samenwerkingsorgaan HAL 
nominaties ‘special merit award’ voor European Planning Award 2010 en Rosa Barba-
prijs 2010 
 
Schiphol Groene Carré 
recreatiegebied 
inrichtingsvisie / uitwerking deelgebied 
ontwerp 1997-2001* / deels uitgevoerd 2000-2001 
in opdracht van Stichting Mainport en Groen 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visie / studie 
 
Haastrecht Centrum Visie 
centrumvisie 
ontwerp 2014* 
in opdracht van Gemeente Vlist 
 
Amersfoort Coelhorst 
onderzoek hergebruikmogelijkheden vrijkomende boerderijcomplexen 
ontwerp 2014* 
in opdracht van Natuurmonumenten 
 
Utrecht Haarzuilens 
studie rood voor groen strategieën op- en rond het landgoed Haarzuilens 
ontwerp 2013* 
in opdracht van Natuurmonumenten 
 
Bloemendaal Duinpolderweg  
landschapsanalyse en gebiedsvisie optionele locatie verbindingsweg N205-N206 
ontwerp 2012 
in opdracht van *gemeente Bloemendaal 
 
Doetinchem Sportpark Zuid en Varkensweide 
studie ontwikkelingsmogelijkheden en aanvullende woningbouw sportpark 
ontwerp 2007* 
in opdracht van gemeente Doetinchem 
 
Studie laat-naoorloogse woonwijken (1970–1985)  
deelname studiegroep over toekomst zogenaamde ‘bloemkoolwijken’ 
ontwerp 2006-2007* 
onder leiding van bureau Middelkoop 
 
Rijnsburg Middelmors 
sportpark, landschap en kleine woningbouwlocatie 
structuurvisie / beeldkwaliteitplan / supervisie woningbouw 
ontwerp 2002-2004* 
in opdracht van Arcadis West 
 
Stawon studie 2003* 
Herstructurering flatwijk Poptahof in Delft 
Nederlandse inzending Europese manifestatie Celebration of the Cities 2004 
 
 
 
 



 

Almere Pampus 
ruimtelijke verkenning Almere Pampus (recreatief scenario) 
ontwerp 2001* 
in opdracht van de gemeente Almere  
 
Rijnsburg Vinkenwegzone 
gemengd gebied met kassenbouw, bedrijven (‘gemengde agribusiness’) en 
lintbebouwing 
structuurvisie / beeldkwaliteitplan 
ontwerp 1999-2001* / uitgevoerd 
in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Floris V (gemeente Rijnsburg en Arcadis) 
 
Haarlem Schalkwijk Amerikaweg 
overbouwing stadsweg 
visie 
ontwerp 1999* 
in opdracht van Nelis Projectmaatschappij en Thunnissen Ontwikkeling  
 
 
  



 

 
Gebouwontwerp 
 
privéwoning Vogelenzang 
vrijstaande woning dorpskern 
inhoud ca. 950 m3 
architectonisch ontwerp / bouwkundige uitwerking / aanbesteding / bouwbegeleiding 
ontwerp 2014 / realisatie 2015 
eigen initiatief 
onder begeleiding van FARO-Architecten 
 
Monster De Noviteit 
dorpshuis en buitenruimte 
gebouw ca. 1.500 m2 BVO / buitenruimte ca. 4.000 m2 
open planproces / gebouwindeling / ontwerp buitenruimte 
ontwerp 2017-2018 
in opdracht van Barbara Wassenaar Vastgoed 
 
Haarlem DSK II 
woongebouw 
kavel ca. 1.300 m2 / 14 woningen 
tender / ontwerp bouwblok / woningplattegronden 
ontwerp 2017 
in opdracht van M2 Groep BV 
 
woning familie Duivenvoorde-Geerlings 
vrijstaande woning buitengebied 
inhoud ca. 1.100 m3 
architectonisch ontwerp 
ontwerp 2017-2018 / realisatie 2018 
in opdracht van familie Duivenvoorde-Geerlings 
 
woning familie Duivenvoorde-Hogervorst 
vrijstaande woning buitengebied 
inhoud ca. 1.100 m3 
architectonisch ontwerp 
ontwerp 2017-2018 / realisatie 2018 
in opdracht van familie Duivenvoorde-Hogervorst 
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