CV ir. Ellemijk Marks
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:
Geboren:
Nationaliteit:

Ellemijk Marks
21 mei 1977, te Delft
Nederlandse

SPECIALISATIES
Stedenbouwkundig ontwerp, (her)inrichting openbare ruimte, stads- en dorpsuitbreiding, ruimtelijke
onderbouwing, bewonersparticipatie, projectorganisatie, teamleider, masterplan, duurzame stedenbouw,
beeldkwaliteitplan, CPO/PO, binnenstedelijke inbreiding, transformatiegebied, internationale opgave,
herstructurering

WERKERVARING
12/2011 tot heden

Stedenbouwkundige / eigenaar
Marks Stedenbouw en landschap
Zelfstandig stedenbouwkundige en ontwerper openbare ruimte, werkzaam aan diverse
opgaven op verschillende schaalniveaus.
Ruime ervaring met alle facetten van planontwikkeling. Van conceptontwerp en
gebiedsvisies tot planologische procedures en ruimtelijke onderbouwingen. In opdracht
van zowel overheidsorganisaties als marktpartijen.
>>> projectenselectie, zie bijlage

10/2011 tot 12/2011:

Stedenbouwkundig ontwerper
Rijnboutt – architectuur, stedenbouw, landschap, strategie
Stedenbouwkundig ontwerper o.l.v. Kees Rijnboutt voor het project Kernwinkelgebied
Centrum Tilburg.
•
Stedenbouwkundige studie naar de mogelijkheden voor uitbreiding en versterking
van het kernwinkelgebied in Tilburg; herdefiniëren van de openbare ruimte,
straatprofielen en het winkelcircuit

02/2005 tot 12/2011:

Projectleider / Stedenbouwkundig ontwerper
HOSPER NL – landschapsarchitectuur en stedenbouw
Stedenbouwkundig ontwerper en projectleider van diverse projecten op uiteenlopende
schaalniveaus. Verantwoordelijk voor het acquisitieproces en aanbestedingen
•
Projectleider stedenbouw
•
Stedenbouwkundig ontwerper en ontwerper openbare ruimte in verschillende
multidisciplinaire teams van complexe (internationale) stedenbouwkundige
(master)plannen en opgaven voor de openbare ruimte.
•
Verantwoordelijk voor het totale ontwerp en ontwerpproces; van concept, het
stedenbouwkundig ontwerp tot de inrichting van de openbare ruimte. En daarmee
samenhangend het bewaken van de kernkwaliteiten.
•
Aansturen en deelnemen aan het ontwerpteam voor (internationale) prijsvragen.
•
Verantwoordelijk voor nationale en internationale aanbestedingen en tenders.
•
Verzorgen van het contact met de vestiging in Stockholm (HOSPER SE BV) en
mede regelmatige samenwerking aan projecten en prijsvragen in Zweden.
>>> projectenselectie, zie bijlage

2002:

Stedenbouwkundig ontwerper
Palmbout Urban Landscapes.
Assistent ontwerper stedenbouw en openbare ruimte.

OPLEIDINGEN
1995 – 2004:
1989 – 1995:

MSc Urbanism
Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
Hugo Grotius College, VWO, Delft

NEVENACTIVITEITEN
2014 - 2015

Bestuurslid ontwerpersvereniging Delft Design:
Organisatie Architectuurcafé ism stadsbouwmeester Delft
Werkgroep Buitenruimte PrinsenKwartier (Delft Design)
Coördinatie werkgroep KleurenLab (Delft Design)
Organisatie Dag van de Architectuur Delft 2014
Initiëren en organiseren excursies (Delft Design)
Gastdocent Management Game BSc 6 Bouwkunde TU Delft
Begeleiden van studenten Stedenbouw bij zowel de inhoudelijke als procesmatige kant
van de gebiedsontwikkelingsopgave van het M4H gebied te Rotterdam
Lid van ontwerpersvereniging Delft Design
Lid van praktijkvereniging Polis - podium voor stedenbouwkunde

2011
2011 – heden
1999 – heden

VAARDIGHEDEN
Computer-vaardigheden (zowel op Windows als op Macintosh-systemen):
•
Autocad
•
Adobe CS (Photoshop, Illustrator, Indesign)
•
Microsoft Office pakket (Word, Excell, Powerpoint)
•
Sketchup
Taal-vaardigheden
•
Nederlands (moedertaal)
•
Engels (goed, spraak + schrift)
Rijbewijs: B

CURSUSSEN
2014

Grip op ondernemerschap: Scherper positioneren, Ries Meertens Coaching creative companies

2008

Boomsoorten kennis Loofbomen, Bomenkennis Leo Goudzwaard

2007

Alpiene cursus rots, sneeuw en gletsjer (C1), NKBV

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE
•

Interesses en hobby's: outdoor activiteiten zoals bergwandelen/-klimmen, schaatsen en (tour)skiën.
Muziekliefhebber en concert- en museumbezoeker.

•

Referenties op aanvraag

PROJECTENSELECTIE
Marks Stedenbouw en landschap
www.ellemijkmarks.nl
2014

Agathaplein – Prinsenkwartier »
opgave stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Agathaplein en tuin Prinsenhof
locatie Delft iov stichting PrinsenKwartier status planvorming

2014

Ruimtelijke onderbouwing + ontwerp kavel Oude Bovendijk Rotterdam
opgave landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing woningen rond erf locatie
Rotterdam iov particulier status planvorming

2014

Inbreiding oude dorpskern Reeuwijk-Dorp »
opgave stedenbouwkundige inpassing, beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten vrije kavels
locatie Reeuwijk-Dorp iov Interegion Groep status planvorming

2014

Kavelinrichting Metaal Kathedraal »
opgave kavelinrichting en ruimtelijke onderbouwing locatie Utrecht iov Hulshof Architecten
status planvorming

2013-2014

Studie herbestemming bedrijfsterrein Leiden »
opgave verkavelings- en typologiestudie locatie Leiden iov Interegion Groep status
planvorming

2013

Europan 12 - SCHIEcycle »
opgave prijsvraaginzending Europan 12 herinrichting Koemarkt en ontwikkelstrategie kop
bedrijfsterrein Nieuw Mathenesse locatie Schiedam iov Stichting Europan status niet
uitgevoerd

2013

Ruimtelijke onderbouwing Amundsenhofje »
opgave ruimtelijke onderbouwing herbestemming schoolgebouw tot woningen locatie
Amsterdam iov Hulshof Architecten status in uitvoering

2012-2013

Bouwenvelop en massastudie Multifunctionele Accomodatie Dongen »
opgave ontwerp stedenbouwkundige randvoorwaarden en bouwenvelop voor nieuwe MFA
locatie Dongen iov Gemeente Dongen status in voorbereiding

2012-2013

Stedenbouwkundige ontwerp en beeldkwaliteitplan Glimmen »
opgave stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan vrije kavels dorpsrand Glimmen
locatie Glimmen iov Interegion Groep BV status in voorbereiding

2012

Onderzoeksproject “Rekenen aan de Ruimte” »
opgave ontwikkelen van een methode / handboek om de economische planfactoren
inzichtelijk te maken voor stedenbouwkundigen locatie Nederland subsidie SFA ism Jan
Brouwer, Gert Middelkoop en Jelte Boeijenga

Rijnboutt – architectuur, stedenbouw, landschap, strategie
www.rijnboutt.nl
2011

Kernwinkelgebied Tilburg »
Opgave Stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding en versterking van het
kernwinkelgebied in Tilburg; herdefiniëren van de openbare ruimte, straatprofielen en het
winkelcircuit locatie Tilburg iov Gemeente Tilburg status in voorbereiding

HOSPER NL / HOSPER SE – landschapsarchitectuur en stedenbouw
www.hosper.nl
2011

Suizhong County-Asian Riviera »
opgave prijsvraag ontwikkelingsconcept Asian Riviera locatie Suizhong County, China, iov
Frontier Design International rol projectleider

2011

Lochem Julianaweg »
opgave modellenstudie, stedenbouwkundig plan (zorg)woningen en supermarkt locatie
Lochem, iov Synchroon rol projectleider

2011

Gielsbos zorginstelling »
opgave Open Oproep Vlaams Bouwmeester; stedenbouwkundig masterplan herinrichting
zorgterrein locatie Gierle, België, iov Vlaams Bouwmeester, / vzw Gouveneur Kinsbergen
e
ism ONIX architecten status geselecteerd 2 ronde rol projectleider

2010

Järvafältet begraafplaats »
opgave prijsvraag ontwerp begraafplaats locatie Järvafältet, Stockholm, Zweden iov
Stockholm City Cemeteries Administration status niet uitgevoerd rol ontwerper

2008-2011

Almelo Waterrijk »
opgave masterplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en landschappelijk
e
raamwerk 1 fase, stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte uitwerkingsbuurten
locatie Noordrand Almelo iov gemeente Almelo ism M3H architecten, Remco Rolvink rol
ontwerper

2005-2011

Schagen Nes Noord »
opgave Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichting openbare ruimte locatie
Schagen iov Bouwfonds MAB Ontwikkeling Volker Wessels Vastgoed ism Steenhuis
e
Bukman Architecten, Klunder Architecten status 1 fases uitgevoerd rol
ontwerper/projectleider

2008-2010

Perm Strategisch Masterplan »
opgave Strategisch Masterplan locatie Perm, Rusland iov Perm City Administration CPB
(City Project Bureau) ism KCAP Architects&Planners Systematica, Pöyry Tavenor
Consultancy Fakton Allies and Morrison status in uitvoering rol ontwerper/ass.projectleider

2007-2010

Structuurvisie Westerbork »
opgave Structuurvisie (WRO) en bewonersparticipatie locatie Westerbork iov Gemeente
Midden-Drenthe rol ontwerper

2006-2010

Hasselt Om de Weede Masterplan »
opgave Masterplan en stedenbouwkundig plan 1e fase locatie Hasselt iov gemeente
e
Zwartewaterland Montferland beheer bv status 1 fases uitgevoerd rol ontwerper

2005-2010

Hoogeveen stationsgebied »
opgave ontwikkelingsvisie en deeluitwerkingen locatie Hoogeveen, iov Gemeente
e
Hoogeveen status 1 fases uitgevoerd rol ontwerper

2009

Watervrijstaat Gaasperdam »
opgave toekomstvisie ihkv Architectuur Biënnale Amsterdam locatie Amsterdam iov
gemeente Amsterdam status tentoongesteld op IABR rol ontwerper/moderator

2009

Rijnsburg Hoek de Rover »
opgave, stedenbouwkundig plan locatie Rijnsburg, iov Gemeente Katwijk status
uitgevoerd rol projectleider/ontwerper

2008

Hasselt om de Weede Beeldkwaliteitplan »
opgave beeldkwaliteitsplan locatie Hasselt iov Gemeente Zwarte Waterland Montferland
e
Beheer bv status 1 fases uitgevoerd rol ontwerper

2008

Karlskrona Amiralitetsplatsen »
opgave ontwerp pleinruimte (en gebouwen) locatie Karlskrona, Zweden iov Karlskrona City
Council ism Lea Ewerman Arkitektur Andres Jonasson Arkitektkontor AB status niet
uitgevoerd rol ontwerper

2006-2008

Kampen Bypass »
opgave Gebiedsontwerp buitendijks wonen en modellenstudie tbv MER locatie Kampen
iov Volker Wessels Vastgoed ism Witteveen+Bos 5P.B.G.M. rol ontwerper

2006

Bibliotheek Asplund »
opgave prijsvraag uitbreiding bibliotheek Asplund locatie Stockholm, Zweden iov
Stockholm City ism M3H architecten status niet uitgevoerd rol ontwerper

