Curriculum Vitae
Marike Oudijk (1977), industrieel ontwerper
Opleiding
1996 – 2001

Werkervaring
2000 – heden
2000
1999

: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
MA Master Stedelijk Interieur
BA Architectonische Vormgeving – kleinschalige architectuur &
stedelijk interieur
6e Internationale Herbstakademie Neukloster / Universität
Dortmund, seminar Void Spaces
: HOSPER NL BV, landschapsarchitectuur en stedebouw,
ontwerper en mede-eigenaar van 2006 t/m 2011
: Bureau Alle Hosper, stage
: OKRA landscape architecture, stage

Specialisaties
ruimtelijk ontwerp en industrieel ontwerp

Selectie Projecten bij HOSPER
Hilversum Zuiderheide
Ontwerp voor de openbare ruimte van een nieuw woon- en zorgcomplex. In samenwerking met
Moke Architecten. In opdracht van Dudok Wonen. Ontwerp 2013-heden, uitvoering 2016-heden.
Herinrichting IJsselkade Zutphen
Ontwerp voor de openbare ruimte, weg- en waterinfrastructuur van de IJsselkade in het kader
van Ruimte voor de Rivier. In het plan is de IJsselkade ontworpen als een aantrekkelijke
boulevard en entree naar de historische binnenstad van Zutphen. In samenwerking met DG groep.
In opdracht van gemeente Zutphen, ontwerp 2012-heden, uitvoering 2017-heden.
Antwerpen Kievitswijk (België) (meervoudige opgave, 1e prijs)
Ontwerp voor de openbare ruimte van Kievit fase II, waarbij een groen plan met beeldbepalende
beplanting en meubilair is opgesteld. In samenwerking met BUUR en Atelier Ruimtelijk Advies, in
opdracht van AG Stadsplanning Antwerpen. Ontwerp 2012-heden, uitvoering 2014-heden.
Ede Marktplein
Ontwerp voor het Marktplein in Ede, waarbij de huidige pleinruimte door het toevoegen van
eigentijdse Overtuinen omgevormd wordt tot een aangenaam groen dorpsplein. In samenwerking
met SmitsRinsma, in opdracht van gemeente Ede. Ontwerp 2016-2018, uitvoering 2018.
Naaldwijk Wilhelminaplein
Open planproces waarin met alle belangengroeperingen een nieuw ontwerp is gemaakt voor het
centrale plein van Naaldwijk. Belangrijk onderdeel in het planproces was het functionele gebruik
van het plein voor terrassen, weekmarkt en diverse evenementen. In samenwerking met Mevrouw
de Voorzitter. In opdracht van gemeente Westland. Ontwerp 2016-2017, uitvoering 2017.
Droogloop Amstelveen Zonnehuisterrein
In opdracht van Zonnehuisgroep Amstelland is het inrichtingsplan voor de buitenruimten van het

verzorgingstehuis Zonnehuis gemaakt. Op een beeldbepalende pleinvloer en groene oases met
weelderige beplanting is een spectaculaire droogloop ontworpen. In samenwerking met
Architectuurcentrale Thijs Asselbergs en Octatube. Ontwerp 2011-2012, uitgevoerd 2012.
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.
Handboek Rotterdamse Stijl, hoofdstructuur en uitwerking stadsdeelstructuur
In opdracht van de gemeente Rotterdam is de stadsdeelstructuur beschreven en zijn daaraan
richtlijnen verbonden voor de inrichting van de openbare ruimte. In samenwerking met de
gemeente Rotterdam (dS+V, OBR, GW en PMBR), ontwerp 2008-2010.
Ontwerp openbare ruimte Drosteterrein in Haarlem (nominatie Lieven de Keypenning 2011,

Nominatie Arie Kepplerprijs 2011)
In opdracht van DMV Vastgoed is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare
ruimte voor de nieuwe binnenstedelijke woonlocatie op het Drosteterrein, de voormalige
chocoladefabriek langs het Spaarne. Ontwerp 2002-2009, uitgevoerd 2007-2009.
Landgoed Hageveld landschappelijke en stedenbouwkundige visie en ontwerp vijver

(meervoudige opgave, 1e prijs) (finalist Dutch Design Awards 2008, Arie Kepplerprijs 2009,
Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2010, Nominatie Best Private Plots 2010)
Masterplan voor landgoed Hageveld en ontwerp voor de buitenruimte van het hoofdgebouw.
Daarbij is een grote vijver ontworpen bovenop de ondergrondse parkeergarage, met bijzondere
lichtschachten en fonteinen. In samenwerking met Braaksma & Roos en KBNG (MYJ Groep
architecten bouwkundige delen), HMADP architecten (renovatie school), de Stijlgroep (uitvoering
groengebied) en Hermine van der Does (glaskunst). In opdracht van Synchroon (Hopman
Interheem groep). Ontwerp 2002-2006, uitvoering 2005-2008.
Waterhuishoudkundige kunstwerken - Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid Park van Luna

(nominatie special merit award European Planning Award 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010)
Voor het recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid is een toonaangevend, zelfreinigend
watersysteem ontwikkeld. Hiervoor zijn kunstwerken ontworpen die het watersysteem beleefbaar
maken: een brug, een gemaalgebouw annex uitzichtpunt en de inlaat in het stromingslabyrint. In
samenwerking met DRFTWD Office Associates, Nelen en Schuuurmans en Tauw. In opdracht van
gemeente Heerhugowaard. Definitief ontwerp en besteksbegeleiding 2004, uitvoering 2006.
Spui verlichting - uitwerking ‘de Kern Gezond’ Den Haag Centrum
Ontwerp voor gecombineerde tram-verlichtingsmasten. Hiervoor zijn diverse typen masten,
armaturen aan de uithouder en hangarmaturen voor de kruisingen ontwikkeld. In samenwerking
met Ramon Jansen, Jacqueline Moors, Holland Railconsult, Philips Lightning, PMF Machinefabriek
en HTM. In opdracht van gemeente Den Haag. Ontwerp 1997-2004, uitvoering 2005.
Lezingen
Lezing HKU seminar stedelijk interieur, 2008

