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Educatie 
1986 VWO diploma Atheneum B, Harderwijk 
1986-1993 Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) 
Stages: 
1989 buro Groenplanning Maastricht 
1990 buro Henk de Boer - Stedenbouw en architectuur Maastricht 
1993 afgestudeerd op lokaal en regionaal ontwerp bij Ank Bleeker en Hans Warnau 
 
Werkgevers 
1993-1995  Gemeente Maastricht Dienst Stadsontwikkeling  
1995-2000  Copijn Utrecht Landschapsarchitecten 
2000-2003  Buro Mien Ruys Amsterdam 
2003-heden mxt landschappen, tuin- & landschapsarchitect,  oprichter/eigenaar 
 
Marnix Tavenier 

Marnix Tavenier is de oprichter van mxt landschappen en opgeleid aan de Wageningen Universiteit 
als tuin- & landschapsarchitect. Al tijdens zijn studie combineerde hij het lokaal en regionaal 
ontwerpen in projecten als  Eco Regio Breda (prijswinnend ontwerp EO Wijers Stichting) en 
Vaarwel aan de Forel, een herontwerp voor de voormalige viskwekerij in Park Sonsbeek te Arnhem. 
Zijn loopbaan begon in 1993 bij de gemeente Maastricht, dienst  Stadsontwikkeling. Daarna werkte 
hij achtereenvolgens bij buro Copijn Tuin-& landschapsarchitecten (1995-2000) in Utrecht en buro 
Mien Ruys (2000-2003) te Amsterdam. In 2003 startte hij met mxt landschappen in Haarlem.  

mxt landschappen is een ontwerpbureau voor tuin- & landschapsarchitectuur en publieke ruimte. 
Ontwerpen is een vitaliserende bezigheid en wordt uitgeoefend als een beeldend vak. Het 
ontwerpproces genereert energie en focus op wat er werkelijk belangrijk is in de opgave. 
Ontwerpen is bij uitstek keuzes maken: het organiseren, waarderen,  structureren en vormgeven 
aan landschappen is op elk schaalniveau een interactief proces waarin vakmanschap & kennis & 
kundigheid belangrijk zijn. Ontwerpen verreist teamspirit, een chemie tussen ontwerper en 
opdrachtgever om tot uitgesproken resultaten te komen. 



werkveld 
mxt landschappen werkt aan tuinprojecten, parkontwerp en groenrenovatie, openbare ruimte 
opgaven, kunstprojecten en terreininrichting voor bedrijven en instellingen. Daarnaast  wordt op de 
grotere schaal vanuit de discipline landschapsarchitectuur in teamverband gewerkt aan 
scenariostudies, gebiedsvisies en stedenbouwkundige opgaven. Als overtuigd “niet-specialist” is 
marnix tavenier actief op alle schaalniveaus en wordt hij vanwege zijn achtergrond en ervaring 
gevraagd om deel te nemen in multidisciplinaire ontwerpteams.  

opdrachtgevers 
De opdrachtgevers van mxt landschappen zijn particulieren, zorginstellingen, bewonersgroepen 
(CPO) , overheden, marktpartijen, architecten en bedrijven in de groensector. Wat deze 
opdrachtgevers met elkaar gemeen hebben zijn toewijding in hun werk, de ambitie om te gaan 
voor kwaliteit en gedrevenheid om er een geslaagd project van te maken. In complexe projecten 
wordt er in teamverband samengewerkt met architecten,  stedebouwkundigen,  ecologen, civiel-
technici, en uitvoerende partijen. Werkend vanuit het eigen specialisme van de landschapsarchitect 
wordt er toegewerkt naar een gemeenschappelijk concept.  

collectief particulier opdrachtgeverschap en ontwerpen met bewoners (community 
design) 
De laatste jaren is er een verschuiving gaande in het opdrachtgeverschap. Het werken in CPO 
projecten  (collectief particulier opdrachtgeverschap) en coöperatief ontwerpen is inmiddels een 
belangrijke onderdeel geworden van mijn werk.  Samen met bewonersgroepen toewerken naar 
collectiviteit en samenhang vanuit private & publieke wensen in de buitenruimte biedt veel meer 
mogelijkheden dan een top-down benadering. Bewoners worden in de rol van opdrachtgever actief 
deelnemer in plaats van toeschouwer of consument.  Deze actieve rol in het proces van ontwerp, 
realisatie en beheer zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers zich echt gaan verbinden met hun 
leefomgeving. De resultaten die daarmee worden behaald ontstijgen de gangbare 
ontwerp&uitvoeringspraktijk. Er ontstaat in deze projecten een gemeenschappelijke identiteit 
waarin men zichzelf herkent. Voor CPO projecten is door mxt een werkmethodiek ontwikkelt die 
per project evolueert volgens het principe learning by practice. Deze methode wordt ook toegepast 
bij communitydesign,  daar waar een coöperatief ontwerpproces met bewoners wordt ingezet bij 
bestemmingen voor de tussentijd en transformatie van bestaande groengebieden. 

stijl 
De projecten van mxt landschappen kenmerken zich door een krachtig beeldmerk waarin de 
kwaliteit van de ruimte en de toepassing van beplanting een wezenlijke rol vervuld. Rust en balans 
in de plattegrond wordt gecombineerd met een expressieve beplanting gericht op optimale 
seizoensbeleving. Groene kennis wordt gecombineerd met  praktisch vakmanschap en omgezet in 
een beeldend ontwerp. Maakbaarheid staat hoog in het vaandel. Concept & ambacht worden met 
succes bij elkaar gebracht in uitvoeringsprojecten. 

Onderwijs 

Marnix Tavenier was is in de periode 2004-2009 als docent verbonden aan de Academie voor 
Bouwkunst in Amsterdam en van 2000 tot 2003 docent aan de Jan des Bouvrie Academie in 
Deventer.  



PROJECTEN selectie   2003-2012 mxt landschappen 

 
2011-nu Werkplaats Buijteland 
  Ontwerpend onderzoek en uitvoeringsprogramma Nieuwe Recreatievormen in het 
  landelijk gebied van Buijtenland van Rhoon- Opdrachtgever Provincie Zuid  
  Holland / Kunstgebouw 
 
2011-2012 Ontwerp binnentuin Nikon Europe Amsterdam 
  Ontwerp en realisatie binnentuin hoofdkantoor Nikon Europe Amsterdam 

Landschapsarchitect:Marnix Tavenier, architect:Moriko Kira Amsterdam 
 
2011-2012 Ontwerp binnentuin Andazhotel Amsterdam 
  Ontwerp en realisatie binnentuin in voormalige Openbare Bibliotheek Amsterdam 
  (OBA), nu Andaz hotel, opdrachtgever Aedes Reaal Estate 
 
2011  Ruimte voor de rivier Nijmegen 
  Ontwerp atelier Ruimte voor de Waal- inpassing  bypass  
  “Als het moet dan moet het goed” - Opdrachtgever Gemeente Nijmegen  
 
2011-2012 Neerwoldeiland Tynaarlo 
  Ontwerp openbare ruimte en tuinen in stedenbouwkundig plan voor CPO project in 
  Tynaarlo  –Opdrachtgever bewonersvereniging ism KUUB en gemeente Tynaarlo 
  Realisatie 2011 
 
2009 - nu Landgoed  De HAAF in Bergen 

Uitwerken masterplan tot definitief inrichtingsplan in samenwerking met Piet Oudolf 
en Kuiper Compagnons Rotterdam Opdrachtgever Heijmans Vastgoed BV Almere 
beoogde realisatie 2011 

 
2010 – 11 Achter de Reitdijk in  Groningen 

Ontwerp voor openbare ruimte en collectieve tuinen in CPO project Erdanusstraat. 
Landschapsarchitect:Marnix Tavenier, architect:Moriko Kira Amsterdam 
Opdrachtgever bewonersvereniging ism KUUB en gemeente Groningen, realisatie 
2011 
 
Antonia Korvezeetuin Heerhugowaard 

2009 - 10 Ontwerp openbare ruimte en tuinen in stedenbouwkundig plan voor CPO project in 
Heerhugowaard INBO architecten –Opdrachtgever bewonersvereniging ism KUUB 
en gemeente Heerhugowaard. Realisatie 2010 

 
2010 – nu Reinwaterpark Bloemendaal 

Visie herinrichting voormalige drinkwater pompstation in Bloemendaal + bijdrage 
aan ruimtelijke onderbouwing tbv bestemmingsplanwijziging. ism met K+P 
architecten. opdrachtgever Cobranspen projectontwikkeling. 

 
2010  Ecostromen 

Ontwerponderzoek naar ecostromen in de krachtwijk Poelenburg-Zaanstad ism met 
Ester van de Wiel in opdracht van Kunststichting Gemeente Zaanstad, 2010 

 
2009 -10 Nieuw Stroomland Leeuwarden 

Ontwikkeling stadscasco, vooronderzoek tbv masterplan regionale 
gebiedsontwikkeling Zuidflank Leeuwarden  ism met betrokken  gemeentes en  
provinciaal stedenbouwkundige. opdrachtgever Provincie Friesland 2009 
 

2009   Gonnetpark 
Stedenbouwkundige studie naar herontwikkeling binnenstedelijk centrumgebied , 
onderdeel ontwerpteam aTA voor Ymere, Synchroom, 2009 

 
2009 – nu  Amsterdamse Poort Haarlem 

Stedenbouwkundige visie voor herontwikkeling binnenstedelijk gebied rond de 
Amsterdamse Poort in  Haarlem,  onderdeel ontwerpteam aTA - opdrachtgever  
Ymere architects 2008-actual 



 
2010 – nu Allium BV 

Terreinontwerp nieuw hoofdkantoor Allium BV in Broek op Langedijk. 
Ontwerp 2010, realisatie 2011 

 
2009 - 10 Visie Oostradiaal 

Structuurschets voor oostflank van de stad ter voorbereiding op nieuw 
bestemmingsplan, mxt onderdeel ontwerpteam aTA ,gemeente Haarlem 

 
2006-10 Park FLOW Seandelft 

Ontwerp voor buurtpark in vinexlokatie ism Arjan Karssen 
Opdrachtgever  GEM Seandelft. uitvoering gerealiseerd in 2010 

 
2006 – nu Landgoed  De Reehorst in Driebergen 

Masterplan landgoed en ontwerpen voor deelgebieden ism Karina Hendriks en Arjan 
Karssen - opdrachtgever Antropia  

 
2008 - nu Wijk bij Duurstede - De ENGK 

Herinrichting Gansfoortstraat-haalbaarheidsstudie inpassing van singel in bestaande  
woonwijk.Herinrichting openbare ruimte uitvoering 2011-2014 

 
2007 –08   ‘Small-cases’.  

Ontwerpend onderzoek voor ‘atelier Overijssel’ naar de vormgeving en 
implementatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Wat is de rol en de waarde van 
natuurgebieden kleiner of gelijk aan 5 hectare. I.s.m. Ester van de Wiel 2007- 
2008. Opdrachtgever Provincie Overijssel  

 
2005 – nu Revalidatietuin reumaverpleeghuis Rotterdam  

Het gerealiseerd ontwerp is een uitwerking van het masterplan uit 2001, ism  Piet 
Oudolf. Tuin was bedrijfstuin van het jaar 2007. Opdrachtgever  cRRR (centrum 
voor reuma en revalidatie Rotterdam) 
 

2005 – 06 Gravesandeplein Amsterdam ontwerp voor herinrichting  ’s Gravesandeplein en 
vernieuwde parkentree Oosterpark Amsterdam. ism Handle with Care ontwerpers 
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost (uitgevoerd in 2006) 

2005  Balkon aan de Maas ontwikkelingskader, stedenbouwkundig plan en en 
landschappelijk raamwerk voor bouwlokatie langs de Maas in Blerick-Venlo,  in 
samenwerking met SVP architectuur & stedenbouw 

2008 – 08 Tuinenroute hordijkerveld 
een ontwerpend onderzoek voor Estradaprojecten Vestia Rotterdam (ism Ester van 
de Wiel) naar nieuwe ontwerpstrategieën voor de herinrichting van de openbare 
ruimte in de 60-er jaren tuinstadwijk Hordijkerveld, Rotterdam Zuid.2006-2008 

 
2005 – nu Terreininrichting Zuyder Waert 

Tuinenroute voor verpleeghuis Zuyder Waert- Heerhugowaard voor Omnizorg 
(uitvoering 2006 - heden) 

 
2006  Buitenplaats overste singel Visie voor herontwikkeling van zorginstelling 

Maartenswouden in Drachten ism SVP architectuur & stedenbouw  

2005 – nu De stekker in Haarlem Initiatief tot een bestuurlijk debat over mobiliteit en  
ruimtelijke kwaliteit  in de historische binnenstad aan de hand van een alternatief 
scenario voor de inpassing van de Zuidtangent, in samenwerking met Thijs 
Asselbergs architectuurcentrale.  

2007 – 08 Ontmoeting met de Maashorst 
Gebiedsvisie Uden –Noord met inpassing van regionaal ziekenhuis Bernhoven in 
samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw. 



 

2003 -05 Dappermarkt Amsterdam 
Herinrichting Dappermarkt co-ontwerper in samenwerking met  Handle with 
Care.Opdrachtgever stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Amsterdam 

 
2008  Grasweg 

Bijdrage aan stedenbouwkundig plan noordelijke IJ-oever Amsterdam 
Onderdeelontwerpteam  aTA architecten. 

 
2006  Tolhuistuin Amsterdam 

Ontwerpscenario’s voor herontwikkeling van de Tolhuistuin, Shell-terrein 
Amsterdam Noord opdrachtgever projectbureau Noordwaarts 

 
2006 – nu Kalendertuin Erfhof 

‘ Kalendertuin’. ontwerp voor een besloten tuin voor bewoners van 55+. Erfhof, 
Hordijkerveld, Rotterdam. In opdracht van Estrade Projecten. (Vestia) I.s.m. Ester 
van de Wiel,- ontwerp 2006-2008 Gerealiseerd in 2010. 

 
2008 – 10 Singeltuinen Hordijkerveld 

Ontwerp 4 publieke tuinen in singelpark Hordijkerveld  
“Atijd-mooi-weer-tuin’, de ‘omlooptuin’, de ‘boomgaard’ en de ‘sport&spel-tuin’. 
Voor het wijkverbeteringsproject van Estrade Projecten (Vestia) en DS+V 
Rotterdam. I.s.m. Ester van de Wiel. ontwerp 2008/2009 realisatie 2010 

 
2007  “hier groeit een singel’  

Realisatie tijdelijk tuin in Hordijkerveld (gerealiseerd in 2007) 
 
2005 – 2008 Tuinstad Hordijkerveld, IJsselmonde.  

Ontwerpen voor 3 tuinroutes en 3 singeltuinen in het wijkverbeteringsproject van 
Estrade Projecten (Vestia). I.s.m. Ester van de Wiel. 

 
2006  Wuivend koren 

ontwerpend onderzoek naar vrijetijdslandschappen met een nieuw 
toekomstperspectief voor het Lanakerveld bij Maastricht, in opdracht van NIROV 
Projectteam:Marnix Tavenier, Ester van de Wiel (DAF)architect Catherine Visser, 
ecoloog Jan Ensing en stedenbouwer Saskia Hendricks.et all. Ontwerp + film  

 
2001 – 05 Mobiele binnentuin Rijkwaterstaat  

een mobiele binnentuin met regionale context in het regiokantoor van 
Rijkswaterstaat i.s.m.Ester van de Wiel (kunstenaar) en Buro Mien Ruys (techniek 
en directie), voor de Rijksgebouwendienst (2001-2005). 

 
2005 – 06 Castellumplein Valkenburg 

Herinrichting van het  Castellumplein en aangrenzend centrumgebied in Valkenburg 
(Zuid Holland) in het ontwerp is de thematiek van Valkenburg als Romeinse 
bewoningsplaats langs de Oude Rijn opnieuw geïnterpreteerd en vormgegeven, ism 
Alice Helenklaken/Handle with Care (uitgevoerd in 2006 ). 

 
2007  Hoofdkantoor Unilever 

Ontwerpconcept voor vertikale tuinen in hoofdkantoor Unilever Rotterdam ism Ester 
van de Wiel. 2007. 

2003 – nu particuliere tuinen 
particuliere tuinen in Haren, Den Haag, Hilversum en Meerssen, Bussum, Baarn, 
Zeist, Groningen, Hoorn, Driebergen, Heemstede, Nigtevecht, Hoeilaart BE, etc. 

 

 

 



PROJECTEN selectie 2000-2003 
buro  Mien Ruys tuin & landschapsarchitecten Amsterdam 
 
2002- 03 Mobiele tuin Rijkswaterstaat 

Masterplan RWS mobiele tuin ism met Ester van de Wiel Haarlem 
Opdrachtgever  Rijksgebouwendienst Directie Noord-West  

 
2001 – 01 De Groene Kamer  

Ontwerp voor buitenplaatsontwikkeling in Lage Bergsche Bos- Rotterdam 
Winnaar ontwerpcompetitie georganiseerd door gemeente Rotterdamm DRO/dS+V 
inzending in samenwerking met K+P architecten -opdrachtgever DuraVermeer 

 
2002  Haarlem aan het spoor 

Studie naar kantoorontwikkeling langs het spoor nabij station Haarlem CS 
onderdeel ontwerpteam Greiner en Van Goor architecten - design 2002- 
opdrachtgever Strukton 

 
2001  Centrum Doornakkers Eindhoven 

Stedenbouwkundig plan,onderdeel ontwerpteam Architectengroep Amsterdam 
(Gertjan Hendriks/Ted Schulten)- ontwerp 2001-2002 (niet uitgevoerd) 

 
2001 – 03 Leidse Hogeschool 

opdrachtgever Leidse Hogeschool / BRTA architecten Alkmaar 
ontwerp terreininrichting  ism Hans Veldhoen 2001-2003, uitvoering 2002-2005 

 
2001  Breeze of Air Hortus Conclusus 

Herontwerp voor  Spinozapark Rotterdam onderdeel team  Piet Oudolf cum suis  
Opdrachtgever  Air Rotterdam 

 
2000 – 03 Tuinontwerpen diverse  tuinontwerpen voor particuliere opdrachtgevers 

 

PROJECTEN selectie 1995-2000  
Copijn Utrecht tuin- & landschapsarchitecten 
 
1999 – 04 Ontwerp nieuwe begraafplaats  Drachten 

Opdrachtgever gemeente Drachten ontwerp 1999/uitvoering  2004 
 
1999 – 01 centrumgebied Haren / Groningen 

Herinrichting ontwerp openbare ruimte ism Hyco Verhaagen. uitvoering 1999-01 
 
1999 -  vinex YPENBURG deelplan 17 

bijdrage aan opstellen stedenbouwkundig plan, onderdeel ontwerpteam 
Mulleners&Mulleners-Van Olphen-Theo Verburg. Winnende inzending – 
opdrachtgever  Rabo Vastgoed. ontwerp 1999 – uitvoering 2004-2005 

 
1994  rivierfront Tiel  

Ontwerpstudie in het kader van de dijkverzwaring 
Opdrachtgever gemeente Tiel 1994 

 
1995 – 96 Dijkontwerpen langs de rivier de Waal 

Voor Arcadis in opdracht van provincie Gelderland 
ontwerp 1995-1996, uitvoering 1997-1998 

1998 – 04 Landgoed Veashartelt Meersen assistent-ontwerper renovatieplan 
uitvoering:1998-2004 

1997  Nieuwe Landgoederen Trynwalden 
Studie naar nieuwe Landgoederen in de Trynwalden -  Friesland 
Opdrachtgever  TALMA – 1997 

 
1995 – 00 Tuinontwerpen diverse tuinontwerpen voor particuliere opdrachtgevers  



PROJECTEN selectie   1993-1995  

gemeente Maastricht Dienst Stadsontwikkeling  

 
1993 – 98 Volkstuincomplex Daalhof in Maastricht 

ontwerp 1993 - uitvoering 1998 
 
1995 – 98 woonwijk  ANNADAL in Maastricht 

ontwerp groenstructuur / openbare ruimte ism Jacqueline Verhees en Rein 
Geurtsen ontwerp 1995 – realisatie  1998 

 
1993 – 99 Bomen in de stad 

opstellen bomenbeleidsnota en het in kaart brengen van de grote groenstructuren 
in de stad onderzoek 1993-1995 publicatie 1999. 
 
 
 
 

 

PUBLICATIES 
 
1995 - Bomenplan Maastricht in Architectuur Lokaal. 
2004 - Presentatie resultaten van de ontwerpkaravaan met de film “het Lanakerveld” tijdens 

Nirov symposium Vrijetijds-landschappen in Houten. 
2005 - Publicatie ‘Wuivend Koren™’ in tijdschrift S+RO. 
2006 - Publicaties mobiele binnentuin van RWS in Smaak en in jaarboek Rijksgebouwendienst 
2006 - Participatieproject met bewoners van Hordijkerveld voor realisatie van ‘hier groeit 

een singel’. Een tijdelijke tuin als bouwbord. 
2007 - Publicatie ‘hier groeit een singel in CBK Magazine Rotterdam 
2008 - Publicatie FLOW winnende parkconcept in ontwerpcompetitie in Blauwe Kamer 
2009 - Water en Natuur-publicatie Atelier Overijssel over nieuwe natuurprojecten in Overijssel  

(Marnix Tavenier ism Ester van de wiel) 
2009 - Vanaf 2005 jaarlijkse presentatie actuele ontwerpcases Stekker in Haarlem in Toneelschuur 
2010 - Publicatie revalidatietuin Rotterdam in Gezond Ontwerp, de betekenis van de  

landschapsarchitectuur in de zorg, uitgave NVTL 2010 
2012 – Tuinieren over de grens, interview in Tuin & Landschap nr 22. 

 
 

 

 


