Curriculum Vitae
Personalia
naam
geboorteplaats/datum

Mark Etiënne van der Heide
Achtkarspelen, 21 januari 1974

burgelijke staat/familie

gehuwd, twee kinderen

Opleiding
1986 - 1992
1992 – 2000

Werkervaring
Vanaf 2016
2007 - 2015
2006
2000 – 2005
1996 – 2000

RSG Heerenveen
TU Delft, faculteit bouwkunde, afstudeerrichtingen
stedenbouwkunde en architectuur

Mark van der Heide Urban Design, Haarlem
Eigenaar/Ontwerper/Projectleider
HOSPER NL BV, landschapsarchitectuur en stedebouw, Haarlem
Ontwerper/Projectleider
Mark van der Heide architecture and planning, Hamburg (Dld.)
Eigenaar/Ontwerper/Projectleider
Palmboom & van den Bout stedenbouwkundigen, Rotterdam
Stedebouwkundige/Projectontwerper
TU Delft, faculteit bouwkunde, vakgroep Stedebouw,
Student- assistent

Supervisorschap
Gebiedsuitwerking Broekhorn, Heerhugowaard, 2008-2013
Zuidhoek & Meijepark, Nieuwkoop, 2012-heden
Bedrijventerrein De Vaandel, Heerhugowaard, 2010-2012
Commissies
Jurylid prijsvraag stedebouwkundig plan waterrijk stadsdeel Vechtesee-Oorde Nordhorn (Duitsland),
2009
Onderwijs
Gastdocent Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde, 2010 en 2011
Cursus conceptvorming voor professionals, Academie van Bouwkunst Amsterdam, 2009
Artikelen
‘Crisis interessante uitdaging voor stedenbouw’, blog Bureau Buhrs, 2013
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Projecten
HOSPER 2007-2015
projectleiding: Mark van der Heide

Ruimte voor ruimte Santpoort Zuid
Ontwikkeling van drie particuliere kavels en een natuurzoom ter plaatse van een voormalig
tuinbouwgebied aan de binnenduinrand, 2015-heden.
Diksmuide Grote Markt (België)
Masterplan openbare ruimte centrum Diksmuide en ontwerp Grote Markt. In samenwerking met
Grontmij België, in opdracht van Stad Diksmuide, 2015-heden.
Haarlem Harmenjansweg
Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie voor een inbreidingslocatie langs het Spaarne. In
samenwerking met vanOmmeren-architecten, in opdracht van Wibaut Projectontwikkeling, 2015heden.
Bloemendaal Vijverweg
Stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische inpassing van een appartementencomplex aan
de Vijverweg te Bloemendaal. In samenwerking met vanOmmeren-architecten, in opdracht van
Wibaut Projectontwikkeling, 2015-heden.
Groningen Engelse Kamp
Ontwikkeling stedenbouwkundig plan voor een inbreidingslocatie in de stad Groningen. In
samenwerking met Wonderstudio, in opdracht van Ballast Nedam en VolkerWessels Vastgoed, 2014heden.
Voorburg Van Deventerlaan
Inrichtingsvoorstel voor de openbare ruimte van een jaren ’30 buurt in verband met rioolvervanging.
In samenwerking met Bureau Buhrs, in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg, 2014heden.
Nieuwveen Landgoed
Ontwerp voor een nieuw landgoed nabij de nieuwe wijk de Verwondering in Nieuwveen, met
bijzondere aandacht voor water, ecologie en duurzaamheid. In opdracht van een particulier, 2013heden.
Lemmer Waterfront ‘Het baken van Lemmer’
Ontwikkeling van een object ter versterking van de identiteit van Lemmer aan het waterfront. In
samenwerking met Leon van den Eijkel en Bureau Arjan Karssen. In opdracht van gemeente Fryske
Marren, 2014-2015.
Poeldijk Voorstraat
Quickscan ontwikkelingsmogelijkheden van de winkelstraat van Poeldijk, in opdracht van
Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom, 2014.
Haastrecht Centrum Visie
Visie op de ontwikkeling van het centrum van Haastrecht in een open planproces. In samenwerking
met Bureau Buhrs, in opdracht van Gemeente Vlist, 2014.
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Hamburg Stellingen (Duitsland)
Prijsvraaginzending voor het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp van een
inbreidingslocatie met woningen, winkels en kantoren in Hamburg. In samenwerking met Architecten
Cie en ATA, 2014.
Amersfoort Coelhorst
Onderzoek hergebruikmogelijkheden vrijkomende boerderijcomplexen / panden landgoed bij
Amersfoort. In samenwerking met KBA, in opdracht van Natuurmonumenten, 2014.
Gent Toemaattragel (België)
Ontwikkelingsvisie voor de transformatie van een industriegebied naar een flexibele duurzame
werklocatie nabij het centrum van Gent. In opdracht van Alides Projects NV, 2013-2014.
Stedenbouwkundig ontwerp Soesterberg Oude Tempel
In opdracht van de gemeente Soest en de eigenaar van het landgoed Oude Tempel (Stichting Beheer
Zorgvastgoed Reinaerde) is met behulp van drie modellen onderzocht wat de ruimtelijke en
financiële effecten zijn van een stedenbouwkundige ontwikkeling van het landgoedbos. Op basis van
deze studie is een stedenbouwkundig ontwerp voor 280 woningen en een ontwerp voor de openbare
ruimte opgesteld. In samenwerking met Bureau Buhrs, Heren5 architecten en GIDZ, ontwerp 20122014.
Leiden Breestraat
Ontwerpadvies voor de openbare ruimte in de Breestraat; een winkelstraat in de binnenstad van
Leiden. In opdracht van gemeente Leiden, 2013.
Utrecht Haarzuilens
Het verkennen van rood voor groen strategieen voor duurzame instandhouding van het landgoed
Haarzuilens. In samenwerking met Planmaat, in opdracht van Natuurmonumenten, 2013.
Cruquius
De Cruquiushoeve is een zorginstelling gespecialiseerd in de behandeling van epilepsiepatiënten,
gelegen in de Haarlemmermeerpolder. HOSPER is als ontwerper betrokken bij een tender team
onder leiding van VolkerWessels om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het terrein te
ontwikkelen ten behoeve van woningbouw (ca. 650 woningen), vanuit het principe van omgekeerde
integratie. Ontwerp 2012-2013.
Shenzhang Biotown City Centre (China)
In opdracht van en in samenwerking met Frontier Design International Ltd werkt HOSPER aan het
ontwerp voor het stadshart van een New Town in het noordwesten van China. Het centrum is
gelegen aan een nieuw te maken binnenmeer en voorziet in kantoren, detailhandel, cultuur en
wonen. 2012-2013.
Stedenbouwkundig ontwerp de Verwondering, Nieuwveen
In het verlengde van de visie op de sleutelprojecten is in opdracht van de gemeente Nieuwkoop een
ontwerp gemaakt voor een dorpsuitbreiding. Het plan voorziet in de ontwikkeling van 166 woningen
en kavels vanuit het principe van wonen in het landschap. Daarnaast is HOSPER verantwoordelijk
voor het beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan en een deel van de CPO begeleiding. In samenwerking
met Planmaat en GIDZ, de CPO begeleiding in samenwerking met Urbannerdam. In opdracht van
gemeente Nieuwkoop, 2010-2013. Uitvoering 2014-heden.
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Ontwikkelingsvisie Zuid Oost Rand, Driehuis
Voor de locatie Zuid Oost Rand in Driehuis heeft HOSPER, in opdracht van Heijmans en Amvest, een
ontwikkelingsvisie opgesteld. In de visie wordt de dorpsrand nieuw vormgegeven met behulp van
vier appartementencomplexen gelegen in een landschapspark. In opdracht van Terra Woningen
Projectontwikkeling bv, 2010-2013.
Gebiedsuitwerking Broekhorn, Heerhugowaard
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, de gemeente Heerhugowaard en Rabo Bouwfonds is
een integraal plan opgesteld voor de reconstructie van de N242 en de ontwikkeling van de Broekhorn
tot gemengd stedelijk gebied van 90 ha. met ruimte voor wonen, werken, natuur en recreatie.
HOSPER is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan, de inrichting
van de openbare ruimte en de supervisie van de architectuur. In samenwerking met Grontmij, 20072013. Uitvoering 2013-heden.
Bewegwijzering bedrijventerrein De Vaandel
Ontwerp voor de bewegwijzering van bedrijventerrein De Vaandel in Heerhugowaard, als uitwerking
van het stedenbouwkundig ontwerp. In samenwerking met Ratio Design, in opdracht van de
gemeente Heerhugowaard. Ontwerp 2012.
Ontwikkelingsvisie Hemelse Berg, Oosterbeek
In opdracht van de Zinzia Zorggroep heeft HOSPER een visie opgesteld voor het landgoed Hemelse
Berg te Oosterbeek, waarin is aangegeven op welke wijze in de toekomst het landgoed duurzaam
beheerd en gebruikt zou kunnen worden, 2012.
Shenzhang Biotown Waterfront park (China)
In opdracht van en in samenwerking met Frontier Design International Ltd heeft HOSPER een
ontwerp gemaakt voor een oeverpark in het noordwesten van China. Het park is onderdeel van een
new town en beslaat in haar definitieve vorm een lengte van 14 kilometer. Momenteel wordt een
definitief inrichtingsplan gemaakt voor de eerste fase, met een lengte van 4 kilometer, 2011-2012.
Masterplan bedrijventerrein De Vaandel Heerhugowaard
In opdracht van de gemeente Heerhugowaard heeft HOSPER samen met Planmaat een nieuw
stedenbouwkundig en financieel kader ontwikkeld voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein De
Vaandel (120 ha.). Dit kader is vervolgens uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan,
beeldkwaliteitplan, supervisie op de bouwplannen en ontwerp voor de bewegwijzering. Ontwerp
2010-2012, uitvoering 2012-heden.
Ontwikkelingsvisie Oranje Nassau’s Oord, Wageningen
In opdracht van de Zinzia Zorggroep heeft HOSPER een visie opgesteld voor het landgoed Oranje
Nassau’s Oord te Wageningen, waarin is aangegeven op welke wijze zowel het landgoed als de
zorgfunctie op duurzame wijze ontwikkeld zou kunnen worden, 2010-2012.
Masterplan Zuidhoek & Meijepark, Nieuwkoop
In opdracht van de gemeente Nieuwkoop heeft HOSPER een stedenbouwkundig plan van 23 ha.
ontwikkeld voor een nieuwe buurt met 92 woningen en voor de herinrichting van een
recreatiegebied aan de Zuideinderplas in Nieuwkoop. Daarnaast maakte HOSPER het inrichtingsplan,
beeldkwaliteitplan en ontwerp voor de bruggen en voert het samen met FARO de supervisie over de
uitvoering. In samenwerking met Planmaat, GIDZ en FARO. Ontwerp 2009-2012, uitvoering 2012heden.
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Burgemeester Jamessingel Gouda – ontwikkelingsvisie Kantoorlocatie
In opdracht van de Gemeente Gouda is een studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor
de locatie A1, aan de Burgemeester Jamessingel, 2006-2012.
Leeuwarden Aquazoo
Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van een kleinschalig dierenpark aan de noordoostzijde
van Leeuwarden. In opdracht van Oranjewoud, VDM en Aquazoo, 2011.
Ontwikkelingsvisie Texel Spa Resort
Texel Spa Resort voorziet in de ontwikkeling van recreatiewoningen, een hotel en een spacomplex,
op een locatie nabij de Koog op Texel. HOSPER heeft hiervoor een samenhangende
ontwikkelingsvisie opgesteld. In samenwerking met Mulderblauw Architecten. In opdracht van HIMA
bv, 2011.
Vierendeling Vught
Onderzoek naar probleemstelling en oplossingsrichtingen voor de barrièrewerking van de
Rijksinfrastructuur in de kern Vught. In opdracht van de gemeente Vught, 2010-2011.
Ontwikkelingsvisie Sleutelprojecten Nieuwkoop
Strategische visie voor de ontwikkeling van vijf woningbouwlocaties in de gemeente Nieuwkoop, als
uitwerking van de ambities geformuleerd in de structuurvisie. In opdracht van de gemeente
Nieuwkoop, 2010-2011.
Inrichtingsplan Leeuwarden Wilhelminaplein (Falco Award Beste Openbare Ruimte 2013)
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft HOSPER een ontwerp gemaakt voor de inrichting
van het Wilhelminaplein (voorheen Zaailand) en ruime omgeving. Met behulp van eigentijdse
middelen zijn bewoners en gebruikers actief betrokken bij het ontwerp van het grootste plein van
Leeuwarden. In samenwerking met SmitsRinsma, Het LUXlab, Rots Maatwerk, IPV Delft, Falco BV en
Bert Bandringa (gem. Leeuwarden). Ontwerp 2007–2011, uitgevoerd 2012-2014.
Masterplan Hasselt om de Weede
Masterplan en deeluitwerkingen voor Hasselt Om de Weede: een uniek woonlandschap gebaseerd
op de grote landschappelijke kwaliteiten in het plangebied en de directe omgeving van
natuurgebieden als Olde Maten, Wieden en Weerribben. Het plan voorziet in de ontwikkeling van
1150 woningen in een plangebied van 100 ha. De eerste fase woningbouw wordt momenteel
gerealiseerd. Naast het masterplan maakte HOSPER het beeldkwaliteitplan en het inrichtingsplan. In
opdracht van gemeente Zwartewaterland. Ontwerp 2006-2011, uitvoering 2008-heden.
Visie waterfront Lemmer
Als onderdeel van het Masterplan Lemmer is een visie gemaakt voor een stapsgewijze verbetering
van de beeldkwaliteit van het waterfront Lemmer. In opdracht van gemeente Lemmer en provincie
Fryslân, 2010.
Visie Stadsentree-zuid Heerhugowaard
Het opstellen van een visie voor de zuidelijke stadsentree van Heerhugowaard. Het programma
bevat behalve infrastructuur ook een ecologische verbinding en de ontwikkeling van kantoren en
voorzieningen. In opdracht van de gemeente Heerhugowaard, 2007-2010.
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Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg
HOSPER heeft een masterplan opgesteld voor de ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg tot een
recreatie- en natuurgebied. In opdracht van de provincie Utrecht en de gemeentes Soest en Zeist,
2007-2009. Het Masterplan is vastgesteld, uitvoering 2011-heden.
Ontwikkelingsvisie Neck
In opdracht van Rabo Bouwfonds heeft HOSPER, in samenwerking met vertegenwoordigers van
lokale verenigingen en organisaties, een ruimtelijk voorstel gemaakt voor een duurzame uitbreiding
van het dorp Neck, 2007.
Ontwikkelingsvisie Westbeemster
In opdracht van Rabo Bouwfonds is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van
het dorp Westbeemster, vanuit een integrale visie op het landschap en de architectuur van
droogmakerij de Beemster, 2007.
Buurtvisie Kleurenbuurt
Ten behoeve van de herstructurering van de Kleurenbuurt in Zaandam heeft HOSPER een onderzoek
gedaan naar de visie van de bewoners op de wijk. In opdracht van Kristal en RaboBouwfonds, 2007.
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