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SHARED SPACE! is de titel van het meer
jarige programma van AORTA én een knip
oog naar het Nederlandse verkeersconcept 
dat de relatie legt tussen verkeersveiligheid 
en de openbare ruimte. Verkeersruimtes 
worden vooral verblijfruimtes en verkeers
situaties gereguleerd op basis van de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen, in plaats 
van regels en verkeersborden. 

Met het onderzoeksprogramma SHARED 
SPACE! levert Aorta de komende jaren een 
bijdrage aan de gezonde verstedelijking  
van Utrecht. Aorta zet het programma voort 
en diept vraagstukken uit op deelthema’s 
en specifieke gebieden.

TwEE ONTwERPTEAMS OP ExCURSiE iN STADSEilAND
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Al in 2013 verbond Aorta het thema gezond aan ruimte*. Dat was toen nog relatief 
nieuw. Inmiddels profileert Utrecht zich als gezonde stad. Een verbindend thema want 
wie wil er niet gezond wonen, recreëren en werken?

> Tegelijkertijd kan het begrip gezond een containerbegrip worden, net zoals duurzaam

heid. Het is dus belangrijk te benoemen wat het begrip inhoudt. Eén ding is zeker: het 

raakt aan verschillende beleidsterreinen zoals verdichting, mobiliteit, burgerparticipatie, 

kwaliteit van de publieke ruimte, kwaliteit van de woningen, inclusieve stad, kortom  

kwaliteit van leven. Juist dat maakt het tot een kans.

Zonder deze terreinen te verbinden, blijft de gezonde stad voorbehouden aan één of  

enkele doelgroepen. Het verbinden van verschillende opgaven, of anders gezegd het  

integraal benaderen van de vraag, biedt nieuwe kansen. Dat vraagt lef, ruimte voor  

experiment en begrip, voor elkaars taal, belangen en bovenal ruimte om met elkaar de 

tijd te nemen om de vraag goed helder te krijgen. 

Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgevende partijen om zich te verdiepen in  

die vraag. Die vraag uit te zoeken voordat er een project start, zeker bij binnenstedelijke 

verdichting. Voor wie en met wie gaan we aan de slag? Hoe verhoudt het programma  

zich tot ander programma in de stad? Zetten we bestaande kwaliteiten en kennis in,  

en organiseer je een publieke ruimte die een podium is van gemeenschappelijkheid?  

En hoe verbind je toekomstige opgaven zoals de energietransitie met de bouwopgave.

Utrecht staat – als snelst groeiende stad van Nederland – voor een uitdaging. De stad wil 

niet alleen inzetten op economische groei en tegemoet komen aan de grote vraag naar 

woningen en voorzieningen. De stad heeft ook hoge ambities op het gebied van leefbaar

heid, duurzaamheid, gezondheid en gelijkwaardigheid én de stad wil anticiperen op toe

komstige klimaatscenario’s. Straks gebruiken meer mensen dezelfde ruimte, ruimte die 

geschikt moeten zijn voor meerdere doeleinden. Dat vraagt om slimme oplossingen!

in het activiteitenprogramma SHARED SPACE! 2016 zochten we naar richtinggevende 

antwoorden. Drie vraagstukken zijn ieder op een eigen manier belicht: mobiliteit; ouder 

worden en verdichting. Aorta stelde de vraag: wat kan ontwerp bijdragen aan deze maat

schappelijke vraagstukken? En wat is er nodig om een stap verder te komen?  

SHARED SPACE  
DUURZAME ONTwiKKEliNG VAN 
DE SNEl GROEiENDE STAD

Verschillende teams zijn gevraagd om de maatschap

pelijke vraagstukken te verbinden in een samenhangende 

strategie: want leidt dat stapelen van programma niet juist 

tot een ambitie die de leefomgeving veel sterker maakt en 

bereikbaar voor meer doelgroepen? De uitkomsten roepen 

op tot het loslaten van functiescheidingen, ruimte geven 

aan pionieren, het inzetten van ontwerpend onderzoek, 

het zoeken naar nieuwe allianties en ook tot systeem

sprongen. Het is een pleidooi om de inclusieve kracht 

van ontwerpend onderzoek te benutten voor complexe 

vraagstukken.

Deze publicatie is dan ook een oproep aan alle partijen 

om door te gaan met het slim verbinden van vraagstuk

ken en in de stad ruimte te geven aan experiment. Als een 

uitnodiging aan alle betrokkenen!

EVEliNE PAAlVAST,  

DiRECTEUR 

* zie www.aorta.nu publicatie Groen & Gezond

INLEIDING
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iNTERViEwREEKS SPElERS 
AAN HET wOORD

GEZONDE ViSiES OP EEN 
GEZONDE STAD

Daniëlle Arets interviewde op verzoek van 
Aorta zeven spelers uit het ruimtelijke veld 
aan de hand van thema’s als circulaire 
stad, inclusieve stad, samen stad maken  
en het bewaken van kwaliteit. Zij vroeg 
hen naar de kansen en uitdagingen voor 

> Peter Steijn is verantwoordelijke voor het programma 

Healthy Urban living. Steijn laveert tijdens het interview 

behendig tussen strategische beleidsopgaven, de prak

tische uitvoerbaarheid ervan en filosofisch getinte reflec

ties op de ruimtelijke inrichting van de stad. Utrecht zet 

met Healthy Urban living (HUl) in op drie sporen:  

een gezonde leefomgeving, het stimuleren van gezonde 

bewoners en opereren met gezond verstand – waaronder 

het stimuleren van een gezonde economie. De belang

rijkste demografische opgave waar de stad daarnaast 

voor staat is het bewaken van een gezonde groei. Steijn: 

“Utrecht mag zich gelukkig prijzen. Jong talent blijft naar 

de stad trekken. Ook economisch gaat het goed en als 

het de stad goed gaat, dan gaat het ook met de bewoners 

goed.”

De uitdaging zit in het creëren van meer banen voor lager 

opgeleiden. Het Planbureau voor de leefomgeving (PBl) 

publiceerde onlangs het rapport De Verdeelde Triomf, 

een verkenning van stedelijk economische ongelijkheid 

en opties voor beleid. Steijn: “Het rapport schetst dat er 

met name in een stad als Utrecht met veel hoogopgeleide 

bewoners schreefgroei ontstaat. waar onze werkgelegen

heid aan de bovenkant groeit, kampen we aan onderkant 

met krimp. Daar moeten we iets mee doen. we kunnen 

niet zomaar stellen dat we nu eenmaal een stad voor 

hoogopgeleiden zijn. Volgens de trickle downgedachte 

zouden er dan ook meer banen komen in de horeca en 

andere voorzieningen. Dat is niet het geval. Eerder moet 

de oorzaak volgens mij gezocht worden bij het wegvallen 

van de maakindustrie. Kunnen we die, in aansluiting op 

onze sterke kennisgebieden, nieuw leven inblazen? Dat is 

een mooie uitdaging.”

Op ruimtelijk niveau is de stad met een aantal grote 

op gaven bezig: de vernieuwing van het stationsgebied, 

het Centrum Plan, en de doorontwikkeling van leidsche 

Rijn. Met de slogan Utrecht Maken we Samen wil de stad 

bovendien meer ruimte geven aan maatschappelijke 

initiatieven. “waar het gaat om complexe stedelijke op

gaven met veel stakeholders, is dat niet eenvoudig”, legt 

Steijn uit. “we willen zeker ruimte maken, maar moeten 

ons goed afvragen waar ruimte zit. Nu worden bewoners 

geconsulteerd middels stadsgesprekken. Dat is een goed 

middel waar het gaat om bijvoorbeeld het creëren van 

meer duurzame woningen. De gesprekken hebben ons 

inzake de energieambities veel kennis opgeleverd.”

“Bij andere projecten zetten we in op cocreatie met 

maatschappelijke initiatieven. Je moet goed blijven kijken 

waar dat de juiste strategie is. Je kunt bewoners niet altijd 

hun zin geven. Een mooi voorbeeld van die spanning is de 

participatie bij het Zuidgebouw in het stationsgebied.  

Bewoners wilden helemaal geen gebouw op die plek, 

maar hebben toch meegedacht over de planontwikkeling. 

in centrumgebieden spelen meer belangen dan die van 

de direct omwonenden. Dat gaat ook spelen wanneer 

het centrum wordt uitgebreid in de tweede fase van het 

stationsgebied. Soms moeten we als gemeente de regie 

nemen en soms moeten we ons helemaal durven terug

trekken. ik was onlangs in de wijk Noordwest. De speel

tuin in het Noordse Park functioneert op basis van inzet 

van vrijwilligers geweldig goed. Daar moeten we geen rol 

in spelen. Terwijl we in andere wijken best een impuls 

kunnen geven waar het gaat om het verbeteren van speel

tuinen.” 

Met de Nieuwe Omgevingswet krijgen steden vanuit het 

rijk meer vrijheid om hun visie op ruimte zelf vorm te  

geven. Steijn ziet daar zeker kansen voor het HUlpro

gramma. “we moeten vooral zorgen dat we durven te  

verschillen van andere steden – dat we onze HUlvisie 

echt gaan uitdragen en scherpe keuzen maken. Dat 

betekent dat we toekomstige bouwopgaven steeds eerst 

langs de filosofie van ‘de gezonde leefomgeving’ moeten 

leggen. Een nieuwe school langs de snelweg past daar 

bijvoorbeeld niet bij. we moeten kiezen hoe en waar we 

verdichten. we moeten durven kiezen voor groen en mooi 

wonen.”

 

Als het aan Steijn ligt komt er in de toekomst meer ruimte 

voor de fietser en wordt er geïnvesteerd in materialen en 

technieken die zorgen voor een betere luchtkwaliteit.  

Voor ontwerpers ziet Steijn dan ook een mooie toekomst. 

Interview met Peter Steijn, lid van de directieraad  
en themadirecteur van de gemeente Utrecht

Utrecht en informeerde naar hun eigen 
ambities op het gebied van gezonde ver
stedelijking.  
Arets doceert ‘Strategic Creativity’ aan de 
Design Academy Eindhoven en is partner 
van de Design innovation Group.

Ze zullen meer ruimte krijgen om in het lokale krachten

veld van bewoners en private investeerders projecten op 

het gebied van duurzaam en gezond wonen te realiseren. 

Dit vereist wel dat ontwerpers goed in staat zijn te balan

ceren tussen de wensen en visies van beleidsmakers en 

bewoners en daarnaast oog te houden voor ruimtelijke 

kwaliteit. “ik word er persoonlijk altijd erg blij van als de 

geschiedenis van een plek een rol krijgt in de toekomstige 

inrichting, zoals we dat bijvoorbeeld met de linie in de 

stad gedaan hebben. Die archeologie van de toekomst 

trekt bovendien meer toeristen naar onze mooie stad.”

Juist waar het gaat om het verwelkomen van meer inter

nationale bezoekers heeft Utrecht in tegenstelling tot de 

andere grote steden nog ruimte. Met een sterke visie op 

groen en gezond wonen, komen straks niet alleen meer 

toeristen naar de domstad, maar ook beleidsmakers, 

om te kijken hoe je stedelijke opgave met een duurzame 

filosofie slim kunt verbinden.

14 OKTOBER 2016

BUURTSPEElTUiN NOORDSE PARK

INtErvIEw
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> Al vroeg in haar carrière ontdekte chemische techno

loog Annemieke Nijhof dat je met een briljante engineers

mentaliteit geen maatschappelijke successen boekt. “Een 

van mijn eerste projecten was een drinkwaterzuiverings

installatie op Java. Deze prachtige installatie bleek niet 

goed te werken omdat omwonenden geloofden dat er 

geesten zouden komen als hij ’s avonds draaide. De lokale 

procesoperator had niet de status om hier iets aan te 

doen. we hadden de religieuze en sociale aspecten totaal 

onderschat.”

Actuele problemen zijn volgens Nijhof niet alleen ingewik

keld maar ook steeds complexer. “ingewikkelde proble

men kun je na wat slim rekenwerk begrijpen. Complexe 

problemen zijn onvoorspelbaar en niet in een algoritme te 

vangen. Die problemen moet je dus op een andere manier 

te lijf gaan”, aldus Nijhof. Het verklaart waarom ze zich 

beweegt in de ontwerpwereld. “Ontwerpers zijn induc

tieve denkers, hun visies zijn sterk persoonsafhankelijk. 

Moraal, smaak en ervaring bepalen de uitkomst van hun 

onderzoeken. Het is lastig om op basis van subjectiviteit 

te debatteren over de beste oplossing, maar een ontwerper 

kan wel met complexiteit omgaan. Strategieën zijn nu nog 

overwegend deductief, maar zouden veel inductiever moe

ten zijn. we moeten verhalen en verwondering meenemen 

in berekeningen en analyses.”

Bewoners zijn volgens Nijhof niet tegen veranderingen. 

“Ze zijn bang voor waardeverlies. Als je samen terugkijkt 

naar de veranderingen in hun gebied en de voorliggende 

uitdagingen, kom je tot goede inzichten.” Door gesprekken 

met bewoners en gebruikers leerde Nijhof beter te kijken 

> Voor Synchroon is het belangrijk dat mensen blijvend van 

een stad gaan houden. Vandaar dat achter hun projecten 

een gedegen toekomstvisie schuilt. Hoewel cocreatie een 

trend is, ontwikkelt Synchroon nieuwe woonconcepten of 

stedelijke opgaven niet gezamenlijk met bewoners. “we 

willen een eigen visie neerzetten en onze klanten daar

mee verleiden – of dat nu gemeenten of particulieren zijn. 

Niet iedereen weet wat hij wil en niet iedereen blikt even 

ver vooruit. Ons team van architecten, stedelijke ontwik

kelaars, landschapsarchitecten en conceptdenkers wil 

zich juist laten voorstaan op het ontwikkelen van duur

zame langetermijnconcepten”, aldus Tobias Verhoeven 

van Synchroon. “Maar uiteraard testen we onze ideeën. 

we werken samen met onlinemarketeers. Die leggen 

elk nieuw concept meteen voor aan de markt zodat we 

snel weten of een idee goed gaat vallen.” in de ontwikkel

fase ruimt Synchroon wel een plaats in voor bewoners. 

“Dat doen we in Utrecht momenteel bijvoorbeeld bij de 

Tweeede Daalsedijk. we hebben daar een flink gebied 

aangekocht waar we behalve woningen ook inzetten op het 

ontwikkelen van de omliggende groene ruimte. Bewoners 

denken hier actief over mee.” 

“in de stad komen functies, ideeën en visies samen. Maar 

dan moet je er wel voor zorgen dat je aantrekkelijk blijft 

voor diverse doelgroepen – starters, nieuw talent, gezinnen 

en bedrijven. we hebben daarom het concept xS Deluxe 

ontwikkeld, kleine appartementen die heel slim zijn  

naar het landschap. “De emoties van een gebied zijn in de 

grond opgeslagen. Die moet je met de bewoners van het 

gebied ontginnen, zo open je een parallelle werkelijkheid.”

“ingenieurs zijn vaak te eenzijdig gericht op de gebruiks

waarde van de omgeving. Ze willen omgevings en 

toekomstwaarden aan elkaar koppelen en vergeten de 

belevingswaarde.” Juist op het kruispunt van die drie 

waarden liggen volgens Nijhof kansen. “ingenieurstaal 

is nu geheimtaal. Hoe maken we die taal begrijpelijk 

voor bewoners en hoe maken we ingenieurs ontvankelijk 

voor de verhalen en ervaringen van gebiedsdeskundige 

bewoners?” Nijhof is er van overtuigd dat opkomende 

technologie als VR en augmented reality kunnen helpen 

om de brug te slaan tussen de vakkennis van experts en 

het intuïtieve ontwerpvermogen van bewoners.

Daarnaast wil Tauw zich laten voorstaan op circulair  

denken. Het gaat Nijhof daarbij niet om een nieuw 

monetair systeem, maar om rentmeesterschap van de 

toekomst. “laten we ons daarvoor niet meteen afhanke

lijk maken van de economie. Tien jaar geleden stonden 

klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de 

uitputting van grondstoffen al op de agenda. Onze focus 

op de lokale leefkwaliteit brengt die thema’s dichterbij. 

we kunnen ze zelf meten waardoor het besef dat we iets 

moeten doen toeneemt. Tauw kiest voor samenwerking. 

Door competitief denken blijft de ander een tegenstander, 

die je moet verslaan. Juist het inbrengen van jezelf als 

mens kan verandering teweeg brengen.”

9 NOVEMBER 2016

ingericht waardoor de bewoner zich echt verwend voelt. 

Eigenlijk is het stadsontwikkeling op huiskamerniveau.” 

Binnen Deluxecomplexen zijn er gedeelde ruimten voor 

sport, een kookstudio of voor het ontvangen van vrienden. 

“De deeleconomie is een onmiskenbaar gegeven. Mensen 

willen natuurlijk hun eigen plek hebben, maar die hoeft 

niet zo groot te zijn – als het maar een fijne plek is.”  

Synchroon werkt voor sommige projecten samen met 

Volkswagen en BMw, die deelauto’s en deelfietsen verzor

gen voor de bouwprojecten. “Dit soort samenwerkingen 

zullen we in de toekomst meer aangaan. we gaan steeds 

meer met partners ontwikkelen. Consumentgerichte 

partijen zoals ikea, Coolblue of Volkswagen zijn dan sterke 

spelers. Daar willen we, nee, daar moeten we mee in zee.”

Synchroon stelt belang in duurzame concepten. “laten 

we er voor zorgen dat duurzaamheid geen hol begrip 

wordt. ik wil een stad ontwikkelen die over honderd jaar 

nog steeds mooi is. Dat betekent dat we nu met goede 

woningen voor veel verschillende doelgroepen, met veel 

groen, en met een goede mix van functies moeten een 

kleinere ecologische voetafdruk. Samen met de BNA heeft 

Synchroon voor jonge architecten de prijsvraag Next Step 

Program uitgeschreven om daar verder over na te denken. 

want de stad van de toekomst moet mede door jong, 

nieuw talent ingericht worden.”

19 OKTOBER 2016

MATHEMATiSCHE EN MENTAlE 
MODEllEN SliM VERBONDEN

DE STAD AlS HUiSKAMER

Interview met Annemieke Nijhof, CEO van TAUw

Interview met Tobias Verhoeven, adjunct-directeur van Synchroon 

we moeten verhalen en verwondering  

meenemen in berekeningen en analyses. De deeleconomie is een onmiskenbaar gegeven.

INtErvIEw
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> Met een contingent van 30.000 huurwoningen is woning

corporatie Mitros een grote speler op de Utrechtse 

woningmarkt. Directeur Henk Peter Kip is uiteraard op 

de hoogte van de Utrechtse ambitie omtrent ‘healthy 

urban living’, maar wil realistisch blijven. Kip heeft een 

achtergrond als econoom en jurist. “ik zoek in de eerste 

plaats realistische oplossingen voor maatschappelijke 

opgaven”, zegt de nuchtere Achterhoeker. “De groei van 

Utrecht is grenzeloos. Het wegwerken van de wachtlijst 

van huur woningen heeft enkel een aanzuigende werking. 

ik concentreer me dan ook liever op het vergroten van de 

kwaliteit van de woningen. we opereren in een driehoek 

waarin het aantal woningen dat we kunnen en willen 

bouwen, de kwaliteit van de woningen en de bijbehorende 

prijs elkaar beïnvloeden. Als ik meer woningen wil dan 

moet ik logischerwijze concessies doen aan de kwaliteit of 

de prijs.”

Per saldo komen er zo’n honderd woningen per jaar bij. 

“Dat zijn woningen met een A++ energielabel”, licht Kip 

toe. “we willen ons hele segment verduurzamen, maar 

gaan dat niet redden in de komende tien jaar. Die rekensom 

voor de lange termijn vergeten politici soms te maken.” 

Terwijl bestuurders van woningcorporaties waar het om 

duurzaamheid gaat wel het verschil kunnen maken. “we 

staan nu op het punt zo’n 1700 woningen in de flats in 

Overvecht te renoveren. Het vernieuwen en verduurzamen 

daarvan is een flinke investering. ik vroeg mij af of we 

met ons huidige plan ver genoeg gaan. Aangaande het 

vernieuwen van een badkamer is er de afgelopen 50 jaar 

> waar voor wie en vooral wanneer te investeren, dat zijn 

belangrijke vragen voor vastgoedvermogensbeheerder 

Bouwinvest. Getuige de diverse populaire projecten in 

Utrecht heeft  directievoorzitter Dick van Hal er duidelijk 

gevoel voor. Op het hoogtepunt van de financiële crisis 

kocht Bouwinvest de locaties Meyster’s Buiten, Vreden

burgplein en Zijdebalen en investeerde daarmee in hoog

waardige appartementencomplexen. inmiddels blijken die 

appartementen erg in trek. “Utrecht heeft een tekort aan 

huurwoningen in het middensegment. Daar richten wij 

ons op. De prijzen van huurwoningen het middensegment 

liggen in een populaire stad als Utrecht tussen de € 700 

en €1100. Geen geringe bedragen, maar vanwege het  

kleine aanbod worden ze makkelijk betaald. “Utrecht zal 

de komende jaren nog flink groeien dus voorlopig blijven 

we investeren”, aldus Van Hal. 

Bouwinvest heeft onder meer zijn zinnen gezet op de 

Merwedekanaalzone, “een prachtig gebied in de stad waar 

nog veel ontwikkelmogelijkheden zijn.” Er zijn uiteraard 

meerdere kapers aan de kust – ook woningcorporaties, 

investeerders voor de vrije sector en aannemers die zich 

richten op kopers azen op het gebied. Volgens Van Hal 

is dat alleen maar goed. “Je hebt al die partijen nodig 

om tot een goed en gevarieerd woonaanbod in de stad te 

komen. Juist vanwege die menging vinden we de stad zo 

aantrekkelijk en juist daarom is het zo belangrijk dat een 

bijvoorbeeld nauwelijks iets veranderd. Hoe voorkomen 

we dat we over tien jaar opnieuw aan de slag moeten?” De 

overpeinzing bracht Kip op het idee om een innovatievraag 

uit te zetten. En Mitros wil huurders meer regie geven 

inzake de renovatie binnenshuis. “wij beschouwen de 

renovatie als een cadeautje, maar bewoners zien het vaak 

als overlast. Door bewoners zelf te laten bepalen wanneer 

ze de renovatie van hun keuken of badkamer willen laten 

uitvoeren hopen we de tevredenheid te vergroten.”

De groei naar zo’n 400.000 inwoners kan de stad vol

gens Kip makkelijk aan. “ik zie overal ruimte in de stad. 

Het gebied tussen Kanaleneiland en de Jaarbeurs biedt 

mogelijk heden en ook op plekken in de binnenstad is 

ruimte voor verdichting. Dat betekent overigens niet 

automatisch meer hoogbouw. “Door goed te kijken welke 

functies in de stad horen en welke oude industrie bijvoor

beeld buiten de stad kan plaatsvinden, kunnen we meer 

ruimte maken.”

Kip is bezorgd over een groeiende sociale tweedeling in 

de stad. Utrecht is sterk in trek bij de hogeropgeleiden, 

die samenklonteren in de binnenstad. Mitros vindt de zorg 

voor een goede menging van sociale milieus belangrijk. 

“Als woningbouwcorporatie kunnen we met goede gezins

woningen in minder aantrekkelijke wijken voor vermenging 

zorgen. Dat is samen met de verduurzaming van ons 

contingent de belangrijkste opgave voor de toekomst.”

2 NOVEMBER 2016

gemeente een heldere visie neerlegt over Stedelijke  

Ontwikkeling. ik zou graag zien dat de gemeente  

duidelijker voorschrijft wat voor een gebied de Merwede

kanaalzone moet worden: hoeveel procent van de woningen 

bedoeld is voor sociale huur, hoeveel voor koopwoningen, 

hoeveel voor het middensegment. Als die visie helder is 

kunnen de bovengenoemde partijen het gebied gezamenlijk 

ontwikkelen. Juist die samenhang is belangrijk om er voor 

te zorgen dat maatschappelijke thema’s als duurzaam

heid, betaalbaarheid en leefbaarheid in de ontwikkelingen 

worden meegenomen.”

Door het ontbreken van een sterke stedelijke visie is 

Utrecht te lang een provinciestad gebleven, denkt de 

investeerder. “Utrecht is bijna onbereikbaar met de auto. 

Maar als het nieuwe stationsgebied straks klaar is, zal 

Utrecht een veel stedelijke karakter krijgen. Bouwinvest 

wil daar graag een rol in spelen en meeinvesteren. 

Utrecht is een grote stad en zal nog groter groeien, dat 

geldt voor de hele randstad. we moeten de randstad gaan 

zien als een stedelijke metropool. Daarnaast hebben we 

het groene hart, dat is heilig en dat moet ook zo blijven. 

Het is een unique selling point voor Nederland. Geen enkel 

ander land heeft een mega city met in het midden zo’n 

megapark. laten we dat koesteren.”

23 NOVEMBER 2016

REAliSTiSCH iNNOVEREN ONTwiKKElEN iN 
SAMENSPRAAKInterview met Henk Peter Kip, directeur van woningcorporatie Mitros

Interview met Dick van Hal, directievoorzitter van bouwinvest

Als woningbouwcorporatie kunnen we met goede  

gezinswoningen in minder aantrekkelijke wijken voor  

vermenging zorgen.

FOTO: TEAM MixED UP
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> in 2019 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. 

De wet bundelt 26 wetten op gebied van bouwen, milieu, 

water, ruimtelijke ordening en natuur. De Ministeries van 

infrastructuur en Milieu en van BZK werken er nauw aan 

samen. Ferdi licher is trots op de stelselherziening. “we 

moeten op een nieuwe manier nadenken over ruimte

beheer en de kwaliteit van onze leefomgeving. Die taak 

ligt niet meer exclusief bij de overheid. Het is nodig om 

door bestuurlijke lagen heen te denken. Deze wetsherzie

ning is een historische prestatie. De nieuwe Omgevingswet 

biedt vrijheid aan gemeenten, provincies en waterschap

pen en sluit aan bij deze tijd, waarin maatschappelijke 

en private partijen, en ook bewoners zelf, vorm willen 

geven aan hun woon en leefomgeving.” Paul Roncken 

is het op dit punt hartgrondig eens: “De wet past in deze 

tijd van open innovatie. Op het gebied van wonen, leven 

en recreëren moeten we nauwer samenwerken. Zeker 

bij maatschappelijke opgaven zoals het terugdringen van 

energiegebruik en het ontwikkelen van circulaire omge

vingsplannen. De Omgevingswet maakt het mogelijk dat 

partijen gezamenlijk verantwoordelijk kunnen nemen voor 

dit soort integrale opgaven.”

Een rigide beleid of strakke kaders komen de ruimtelijke 

kwaliteit volgens Ferdi licher niet langer ten goede. wel 

vindt hij een goede balans tussen zogenaamde ‘rode’ en 

‘groene’ gebieden belangrijk. Hij heeft het vertrouwen dat 

lokale en regionale partijen hier samen met marktpartijen 

en maatschappelijke partijen zelf invulling aan kunnen 

geven. Roncken ziet hier een paar uitdagingen, zoals de 

zorg voor een goed regionaal overleg tussen alle partijen, 

op regelmatige basis, met een gezamenlijke taal.  

“Zo’n gesprek ontstaat niet vanzelf, het moet worden  

ontworpen”, aldus Roncken. Die taak moeten we volgens 

hem niet te lichtzinnig nemen. licher denkt dat het 

‘scheppen van ruimte’ ook hierin een oplossing biedt. 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding wordt er al ge

ëxperimenteerd met nieuwe vormen van regionale, 

publiekprivate samenwerking. “De Omgevingswet maakt 

meer variatie mogelijk. Nu al voeren stedelijke regio’s zelf 

regie over hun leefkwaliteit. Zij moeten de werkwijze kun

nen kiezen die bij hun regio past.” 

Het rijk kan die plannen ondersteunen en versnellen, 

zoals bijvoorbeeld met de ‘City Deals’ gebeurt. Dit is een 

instrument van het rijksprogramma ‘Agenda Stad’ van 

het ministerie van BZK, waarin concrete samenwerkings

afspraken tussen steden, overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties worden verankerd. Zeven 

gemeenten in de zuidelijke randstad hebben bijvoorbeeld 

afspraken gemaakt met het rijk, de Provincie ZuidHolland, 

Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Delta

metropool, Neprom, iVBN, watertorenberaad en BNG 

Bank om gezamenlijk de grote behoefte aan woningen aan 

te pakken. licher denkt dat zo’n ‘deal’ de eigen innovatie

kracht van partijen stimuleert.

wanneer Roncken licher vraagt naar de betekenis van de 

Omgevingswet voor maatschappelijke uitdagingen, zoals 

het nieuwe werken en het nieuwe winkelen, draagt licher 

Utrecht aan als voorbeeld. “Gezonde stedelijke groei 

betekent dat er zowel gezorgd wordt voor een goed aan

bod van woningen voor de diverse leeftijdscategorieën als 

voor een groene stad waarin jong en oud zich thuis voelt. 

Utrecht gaat zich met het programma Healthy Urban  

living, waarover we als Rijk onlangs ook een City Deal 

RUiMTE GEVEN MET DE NiEUwE 
OMGEViNGSwET
Interview met Ferdi Licher, directeur bouwen en Energie bij het Ministerie van  
binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties (bZK), en Paul Roncken, provinciaal  
adviseur ruimtelijke kwaliteit in Utrecht en onderzoeker aan de landbouwuniversiteit 
van wageningen (wUR).

De Omgevingswet maakt het mogelijk dat partijen 

gezamenlijk verantwoordelijk kunnen nemen voor dit 

soort integrale opgaven.

Een nieuw type ontwerper ontstaat die zich richt op het 

vormgeven en regisseren van het samenwerkingsproces. 

hebben gesloten, steeds meer profileren op dit gebied.  

ik kan me voorstellen dat de stad ondernemers uit de  

binnenstad betrekt bij die visie en zo de stedelijke trans

formatie met een eigen filosofie vormgeeft. in andere 

steden zal dat ook gaan gebeuren.”

Utrecht beschikt volgens Roncken over een goede 

overlegcultuur om de wensen, strategieën en visies van 

partijen op elkaar af te stemmen. “Een zogeheten leader

less network van partijen is bijvoorbeeld actief om het 

Sciencepark op De Uithof te verduurzamen. Veel gebieden 

zijn minder fortuinlijk. Daar komen projecten amper van 

de grond omdat thema’s niet aansluiten bij landelijke 

programma’s, startgeld voor een netwerk ontbreekt en 

niemand een grote voorinvestering kan doen.” Roncken 

benadrukt dat het verknopen van initiatieven niet vanzelf 

gaat, zeker niet als het ook ruimtelijke investeringen 

vergt. licher denkt dat lokale ondernemers en start ups 

hier straks het voortouw in kunnen nemen en katalysator 

voor een gebied zullen zijn.

Met de Omgevingswet is ruimtelijke ontwikkeling niet langer 

een door experts gedragen domein. Toch zullen ook bij 

een organische gebiedsontwikkeling uiteindelijk goede 

ontwerpen nodig zijn. Volgens Roncken zullen ontwerpers, 

architecten en stedenbouwkundigen daarom steeds meer 

in samenwerkingsverbanden gaan opereren. “Het is 

goed denkbaar dat er een nieuw type ontwerper ontstaat 

die zich richt op het vormgeven en regisseren van het 

samenwerkingsproces. iemand die kijkt of alle disciplines 

goed vertegenwoordigd zijn en die tegenstrijdige belangen 

zichtbaar maakt. Je zou het kunnen zien als social engi

neering. Deze rol ligt nu vaak nog bij de gemeente.  

Die heeft echter weinig ervaring en menskracht voor dit 

type kwalitatief onderzoek. Er zijn ruimtelijk ontwerpers 

nodig die wijken en regio’s gericht kunnen onderzoeken, 

die de wensen en belangen in beeld brengen en bewoners 

en gebruikers vervolgens met elkaar laten communiceren.” 

Onderzoekende en regisserende ontwerpers zijn volgens 

Roncken niet logischerwijs ook de uitvoerders van pro

jecten. Veeleer zijn zij initiator of aanjager, bemiddelaar 

tussen wensen en mogelijkheden. Databeheer en het  

ontsluiten daarvan voor alle gebruikers, zal daar volgens 

hem zeker een onderdeel van kunnen zijn. licher kan zich 

hier in vinden en benadrukt het belang van een goede 

strategie en een goede verbinder, “zeker wanneer je  

tussen de bestuurslagen door opereert”.

Op basis van het rapport ‘Maak verschil’ van de Studie

groep Openbaar Bestuur worden momenteel geëxperi

menteerd met nieuwe vormen van samenwerking.  

Ferdi licher juicht dat toe: “Met de Omgevingswet en de  

Nationale Omgevingsvisie werk je toe naar een andere 

ruimtelijke strategie qua samenwerking, planning,  

programmering, financiering en kwaliteitsbewaking.  

Het is evident dat daar een nieuwe bestuurlijke cultuur 

voor nodig is. De wijze waarop in de dagelijkse praktijk 

met gebiedsgericht werken wordt omgegaan is essentieel. 

in de nieuwe bestuurlijke cultuur dient de ruimte voor en 

betrokkenheid van initiatiefnemers en stakeholders een 

vanzelfsprekend uitgangspunt te zijn.”

16 NOVEMBER 2016

INtErvIEw

SPEElPlAATS KANAlENEilAND, FOTO: TEAM MixED UP
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FoCUS oP kwAlItEIt  

Het nut van het iABRProjectatelier Utrecht voor ‘zijn’ stad 

is volgens wethouder wonen Paulus Jansen de focus op 

kwaliteit naast kwantiteit. Kwaliteit vertaalt zich daarbij, 

naast een hoogwaardige gebouwde omgeving, ook in het 

stimuleren van een gezonde leefomgeving. Er liggen com

plexe opgaves in de snel groeiende Domstad. Bijvoorbeeld 

verdichting versus kwaliteit en de balans tussen econo

misch sterke en minder sterke functies. Graag ziet hij  

gebieden als de Merwedekanaalzone en diverse voormalige 

spooremplacementen zich ontwikkelen tot volwaardige 

stedelijke zones met tevreden bewoners.  

 

VAn CURE nAAR CARE 

Els Vervloesem van Architecture workrooms Brussels 

licht de bevindingen en opbrengsten van het Projectatelier 

Utrecht toe. Duidelijk is dat Utrecht het, vanuit het per

spectief van de gezonde stad, over het algemeen goed 

doet. wel is het belangrijk om gezondheidsverschillen  

per wijk te verminderen door te focussen op gezonde, 

inclusieve verstedelijking. Door decentralisatie van de 

zorg neemt het aantal initiatieven uit wijken/buurten toe 

en moet de gemeente zich een nieuwe rol als ‘choreograaf 

binnen een complex krachtenveld’ aanmeten. Het empo-

weren, emanciperen en inzetten van dergelijke initiatieven 

als motor voor gezonde verstedelijking is daarbij gewenst. 

Ook moet verkokering door instanties met diverse eigen 

gezondheidsprogramma’s worden voorkomen.               

 

ontwIkkElIngSPRInCIPES  
Een gezonde basisinfrastructuur is het eerste ontwik

kelingsprincipe als uitkomst van het Projectatelier.  

Belangrijk is ook het koesteren en benutten van de over

maat als potentieel voor het versterken van de sociale 

ruimte en de inzet op strategische verdichting als vlieg

wiel voor gezonde verstedelijking. Ook het ontkoppelen 

van infrastructuur – bijvoorbeeld door het gezond en aan

trekkelijk bereikbaar maken van voorzieningen – en betere 

aansluiting van het vastgoedaanbod op nieuwe trends en 

ontwikkelingen wordt als uitkomst meegegeven. inzetten 

op het stimuleren van maatschappelijke kapitaalinjecties 

in de stad lijkt onontbeerlijk. Economisch afgeschreven 

vastgoed kan namelijk nog steeds een belangrijke maat

schappelijke functie vervullen.                

 

oVERVECHt 

De aangereikte ontwikkelingsprincipes worden toegelicht 

door Paul Vermeulen van De Smet Vermeulen architecten 

aan de hand scenario’s voor Overvecht. Het scenario 

‘scholenfusies’ draait om de verdunning van school

gebouwen als ontmoetingsplekken door nieuwbouw en 

clustering. Vermeulen pleit voor huisvesting van maat

schappelijke voorzieningen in vrijkomende bestaande 

bouw in plaats van sloop en nieuwbouw. Hij laat daarbij 

zien dat naast nieuwbouw/hoogbouw als architectonische 

landmark ook in de dikwijls al (tijdelijk) bestaande lokale, 

maatschappelijke en/of creatieve voorzieningen succesvol 

kunnen worden gehuisvest. Bijvoorbeeld rond Shopping

centrum Overvecht.                  

 

Focus op maatschappelijke waarde. 

MERwEDEkAnAAlzonE 

Een andere insteek komt van wouter Veldhuis van Must 

Stedebouw. Binnen de Merwedekanaalzone zette hij  

ontwikkelingen als die van het appartementencomplex 

Twogether en het Defensieterrein tegenover die van de 

broedplaats Vechtclub xl. Economische investeringen – 

dikwijls door grote partijen en met een ander rendement 

dan het beter maken van het gebied – tegenover maat

schappelijk rendement. Het loslaten van optimale grond

opbrengsten moet volgens Veldhuis worden overwogen. 

Gezonde verstedelijking vraagt ook om inzet op behoud 

van maatschappelijke waarde(creatie).  

 

kEUzES En InVEStERIngEn 

Het gaat om keuzes en investeringen volgens Peter Steijn, 

als themadirecteur fysiek onder andere verantwoordelijk  

voor ruimtelijke strategie. Het beschikbaar krijgen van 

middelen voor de voorliggende investeringsopgave.  

Volgens Hetty linden, directeur Volksgezondheid, moet 

het daarbij ook gaan om het vanuit stedenbouwkundig 

perspectief benutten van het (bestaande) sociale weefsel 

en dat de ontwikkeling van openbare ruimte beweging en 

ontmoeting stimuleert. Conclusie: er moet op meerdere 

manieren naar verstedelijking worden gekeken, onder  

andere vanuit maatschappelijke waarde. Binnen het terecht 

als complex krachtenveld aangeduide speelveld spelen 

veel belangen en eigent ieder zich een stukje toe. Het  

maken van keuzes ligt daarbij toch vooral bij de gemeente.  

iNGEKORTE VERSiE VAN EEN BlOG VAN MAURiCE HENGEVElD,  

JANUARi 2016. KiJK OP www.AORTA.NU

Als onderdeel van het IAbR-Projectatelier Utrecht rond het thema De gezonde Stad 
vond in januari 2016 de laatste van een reeks 4 IAbR-Urban Meetings plaats.  
Daarbij werden de resultaten van het ontwerpend onderzoek gedeeld en besproken. 
belangrijkste opbrengst: een set ontwikkelingsprincipes voor gezonde verstedelijking.  

cIty taLk
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> in de geactualiseerde woonvisie (2015) van de gemeente 

Utrecht signaleert wethouder Paulus Jansen een onver

zadigbare vraag van nieuwkomers naar woonruimten in 

alle prijsklassen. ‘Gezinnen met kinderen lijken er steeds 

vaker voor te kiezen in de centrale stad te blijven wonen.’ 

Starters en stadsgezinnen zijn nadrukkelijk in beeld. De 

maatregelen die de visie voorstelt om voldoende passende 

en betaalbare woonruimte te vinden hebben echter al

leen betrekking op starters, studenten, statushouders en 

uitstromers uit de Maatschappelijke Opvang. Tijdens de 

vierde City Talk kwamen ook de veranderende woonwen

sen van stadsgezinnen aan bod.  

 

Utrecht is een populaire stad die sneller groeit dan andere 

steden. ‘Van alle Nederlandse gemeenten is het woon

klimaat de afgelopen tien jaar het meest verbeterd in 

Utrecht’, citeert Jansen de Atlas voor gemeenten 2016.  

Dit lijkt mooi, maar stelt de wethouder en zijn ambtenaren 

tegelijk voor dilemma’s: de prijzen voor koopwoningen 

stijgen, de sociale huurmarkt loopt vast en beleggershuur

woningen worden steeds duurder. De grootste groep vragers 

in de markt zijn starters met een voorkeur voor huur en het 

aantal gezinnen in de stad neemt snel toe. Het is volgens 

Jansen een hele uitdaging om aan deze kwantitatieve op

gave te voldoen zonder kleinschaligheid, aandacht voor 

mobiliteit, functiemix in zowel buurten als gebouwen, én 

voldoende flexibiliteit in het woningenaanbod geweld aan  

te doen. 

 

Het woonconcept ONE van bouwbedrijf Heijmans zou uit

komst kunnen bieden. ONE is een verplaatsbaar eenper

soonshuis dat tijdelijk in leegstaande gebieden kan worden 

geplaatst. Het concept verbindt twee actuele vraagstukken: 

het tekort aan goede tijdelijke huurhuizen en de dikwijls 

troosteloze aanblik van ‘pauzelandschappen’. Met de strak 

en modern vormgegeven prefab woonunits richt Heijmans 

ONE zich op de ‘netnietgeneratie’ – hoogopgeleid, rond  

de 30 jaar, eerste baan, alleenstaand, de wereld aan hun 

voeten. Het lijkt een prima én betaalbaar alternatief, maar 

de praktijk van stedelijke ontwikkeling blijkt weerbarstig. 

KlEiNER wONEN:  
MOETEN OF willEN? 
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dat er wel degelijk een groeiende vraag is naar wonenxS. 

Niet alleen voor starters en stadsgezinnen – zij vertegen

woordigt de groep 4050 jarigen zonder kinderen – en  

zeker ook niet alleen vanwege schaarste in het woning

aanbod. “Als de woonkwaliteit maar hoogwaardig is en de 

voorzieningen op orde zijn.” 

 

Heren 5 architecten stelt in zijn onderzoek ‘Nestelen in de 

 Stad’ dat steeds meer gezinnen in grote steden willen 

wonen, maar die steden daar niet op voorbereid zijn. 

Het bureau presenteert een scala aan slimme ontwerp

oplossingen om de stad leefbaar te houden voor gezinnen. 

De behoeften rond wonen in de stad zijn internationaal 

onderzocht vanuit de doelgroep zelf: gezinnen uit steden 

met een traditie in gezinshuisvesting. Het gezinsleven blijkt 

lastig te combineren met een voorkeur voor wonen in de 

stad. De vindingrijkheid binnen de betreffende gezinnen 

deed Heren 5 anders kijken naar bestaande woonconcepten, 

waarbij werd ingezoomd op de woningindeling, de directe 

omgeving, de buurt, en het gebruik van voorzieningen. Bin

nenshuis bleken veel kamers, dubbelgebruik en het inspelen 

op de veranderende actieradius van kinderen van belang. 

 

Of de gemiddelde wooncarrière definitief en bewust de 

weg van minder woonoppervlak inslaat valt nog te bezien. 

De groep woonconsumenten die bewust op zoek is naar 

kleinere en innovatieve woningen en woonconcepten 

groeit voor marktpartijen vooralsnog onvoldoende over

tuigend om er commercieel op in te zetten. Kleine, in

novatieve woonconcepten spreken wel tot de verbeelding 

blijkt uit de enthousiaste reacties op de Heijmans ONE. 

Naast de constatering dát steeds meer mensen in de stad 

willen wonen lijkt het daarom van belang in te zoomen op 

de vraag hóe zij willen wonen. wonenxS zou een nieuwe 

ontwikkeling kunnen zijn, maar staat in veel opzichten nog 

in de kinderschoenen. Het maakt in ieder geval bijzonder 

nieuwsgierig naar de toekomst.

iNGEKORTE VERSiE VAN DE BlOG VAN  MAURiCE HENGEVElD, 

9 NOVEMBER 2016. KiJK OP www.AORTA.NU

Starters en stadsgezinnen stonden centraal tijdens de ‘City Talk wonen XS’ op 2 november 
2016 in Vechtclub XL. Er dreigt een tekort aan betaalbare woningen voor deze doelgroepen. 
Slechts enkele architecten en ontwikkelaars richten zich op de ontwikkeling van nieuwe, 
kleine en slimme woonconcepten. gaan zij tegen de trend van upward moves in?  
Het debat leidt tot tegenstrijdige constateringen.

Als de woonkwaliteit  

maar hoogwaardig is en de 

voorzieningen op orde zijn.

De mogelijkheden om het concept in te zetten zijn voorals

nog beperkt. 

 

waar jongeren voorheen vooral naar de stad trokken 

voor onderwijs en werk, om daarna uit te wijken naar een 

groeikern, blijven zij momenteel graag in de stad wonen. 

Daardoor groeit ook de groep dertigers en beginnende ge

zinnen. Van de gezinnen met een verhuiswens wil volgens 

het Planbureau voor de leefomgeving (PBl) maar liefst 86 

procent binnenstedelijk verhuizen. De oververhitte woning

markt jaagt jonge gezinnen inmiddels echter alweer de 

stad uit, wat invloed kan hebben op de verwachte stedelijke 

groei. Uit de twee scenario’s – hoog en laag – die het PBl 

hanteert, blijkt dat de groei van het aantal huishoudens 

hoe dan ook voornamelijk in de randstad zal plaatsvinden. 

Het PBl noemt het voldoen aan de snel toenemende vraag 

naar woonruimte de voornaamste uitdaging voor de grote 

steden en dringt erop aan ook in te spelen op mogelijk 

veranderende toekomstige woonbehoeftes.  

 

Het PBl ziet de zogenaamde upward moves nog steeds 

als een trend. Dit zijn verhuizingen naar een ruimere  

woning vanuit de wens om groter te gaan wonen.  De twijfel 

over xSwonen als oplossing voor de groeiende vraag op de 

woningmarkt lijkt vooralsnog dan ook terecht. Vermogens

beheerder Bouwinvest buigt zich wel over de snel groei

ende vraag naar betaalbare kleinere woningen, maar gaat 

er van uit dat bij de meeste woonconsumenten waardering 

van ruimte nog steeds een belangrijke rol speelt. Bouw

invest wil vanzelfsprekend graag op deze vraag inspelen, 

maar heeft nog geen duidelijk beeld van de criteria aan

gaande de beschikbare ruimte, de aanwezige faciliteiten 

en de voorzieningen. De investeerder gaat er van uit dat 

woonconsumenten door de schaarste en stijgende koop 

en huurprijzen genoegen nemen met een kleinere woning. 

Dit wordt tegengesproken door een dame in het publiek, 

die haar ruime woning aan het Domplein verruilt voor een 

klein appartement in de Neudeflat met extra services.  

De 88 appartementen in de Neudeflat kregen zo’n 3000 

vooraanmeldingen, wat volgens de spreekster aangeeft 

cIty taLk
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> De annexpositie van veel toehoorders blijkt al snel 

nadat gespreksleider Guido wallagh bij het publiek naar 

achtergronden informeert. Er zijn enkele architecten en 

ontwerpers in de zaal maar zij maken zich liever kenbaar 

als initiatiefnemer en zijn ook bewoner. Dit geldt zelfs voor 

de sprekers. Zo is Berdie Olthof landschapsarchitect en 

ijvert zij met enkele buren voor de realisatie van het Ring

park in de Utrechtse Dichterswijk. 

 

De avond bestaat uit presentaties en eenopeenge

sprekken met deskundigen. wanneer wallagh vraagt wat 

de toehoorders bezighoudt noemen zij meteen rake topics. 

Zoals de zoektocht naar manieren om nietinitiatiefnemers 

te stimuleren mee te denken. De moeite die het kost om 

traditionele grote partijen, waaronder de gemeente, om de 

tafel te krijgen. Het feit dat die partijen vaak nog moeten 

leren om met burgers samen te werken. Het taboe om het 

over de kwaliteit van een idee te hebben. En natuurlijk de 

geldkwestie. Rept de aankondiging van deze City Talk over 

de ‘mogelijke rol van de gebruiker bij toenemende druk 

op de publieke ruimte’, reeds na vijf minuten blijkt die rol 

stevig verankerd en lijkt de vraag eerder: ‘wat is de rol van 

de gemeente’? 

 

in het een op een gesprek met gemeentelijk stedenbouw

kundige leon Borlée is wallagh lovend over de Ketenaan

pak Openbare Ruimte (2015). De Ketenaanpak is in feite 

een gebruiksaanwijzing voor de komende tijd. Het zet de 

uitgangspunten uiteen, geeft inzicht in budgetten en legt 

uit welke andere beleidsstukken worden gevolgd. Beheer, 

gebruik en inrichting komen er in samen. De layout van 

de Ketenaanpak benadrukt dat de gemeente door kaders 

te stellen ruimte wil bieden aan ‘nieuwe initiatieven van 

bewoners, ondernemers, belanghebbenden’. 

 

De initiatiefnemers in het publiek kunnen er echter niet 

enthousiast van worden. Zij voelen zich zelfs licht onder

schat. Het gaat hen al lang niet meer om de mogelijkheid 

om mee te denken: zij willen de regie kunnen nemen en 

houden. Zij zien kansen en vullen die in. Dit doen zij met 

actie ter plekke, door te lobbyen of door op avonden als 

deze kritische vragen te stellen, zoals over de draagkracht 

die nodig is om een project doorgang te doen vinden. 

 

Dat het organiseren van draagkracht het proces vertraagt 

is geen probleem; de initiatiefnemers zien het als een 

goede manier om nieuwe mensen te ontmoeten. wat hen 

stoort is dat de gemeente met twee maten lijkt te meten. 

is er bewust geen richtlijn voor draagkracht? Moet er bij 

een buurtproject meer animo zijn dan wanneer een com

merciële ontwikkelaar met een plan komt? Borlée bestrijdt 

dit en geeft na aanhoudend geroep van de tribune zelfs 

een percentage: instemming van 15% van de omwonenden 

is volgens hem meer dan genoeg om een project door te 

laten gaan. 

 

Tine De Moor, hoogleraar institutions for Collective Action 

(Universiteit van Utrecht) constateert in haar presentatie 

dat het aantal collectieve organisatievormen in Nederland 

sinds 2005 gestaag toeneemt. Zij doet onderzoek naar 

zelfinitiatieven gedurende de laatste duizend jaar, maar 

beperkt zich deze avond tot de afgelopen eeuw. Een inte

ressante vraag over de participatiesamenleving is volgens 

haar die van de rolverdeling. Het onderscheid tussen vrij

willigers en professionals is achterhaald, aldus De Moor. 

Het gaat om burgers die als burgers iets oppakken en als 

burgers verantwoordelijkheid nemen. 

 

De Moors onderzoek wijst uit dat het vertrouwen in wat 

burgers kunnen bij lokale overheden groeit. in Utrecht 

mag het van de aanwezigen nog wel iets meer groeien; 

initiatiefnemers stuiten soms op achterdocht omtrent 

eigenbelang, zeker de ‘annex ontwerpers’. landschaps

architect Berdie Olthof heeft een andere ervaring, zij  

verbaast zich er juist over hoe snel zij bij de wethouder 

aan tafel zat. “Als ontwerpbureau zit je daar aan het einde 

van het ontwerpproces, met een initiatief aan het begin.” 

Toch leverde deze omgekeerde gang van zaken uiteindelijk 

niet veel meer op dan het inzicht dat je “tot elkaar veroor

deeld bent”. 

FiJN iS MOOi GENOEG 
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De annexsituatie werpt nieuw licht op het begrip ruimte

lijke kwaliteit. Marielaure Hoedemakers merkt dat ze in 

haar werk als landschapsarchitect een andere norm han

teert dan als initiatiefnemer van Hotel Buiten, een buurt

collectief in het Amsterdamse Sloterpark. Het Sloter park 

was nauwelijks een park te noemen, maar sinds er voor 

Hotel Buiten een paar containers zijn neergezet bij wijze 

van paviljoen is het er “ongelooflijk gezellig”. “Als een plek 

fijn is, dan is hij blijkbaar al mooi genoeg”, merkt Hoede

makers op. “Hoewel de gemeente Amsterdam zich nog 

steeds ten doel stelt om de ruimtelijke kwaliteit van het 

Sloterpark te verbeteren.” Tijdelijke ingrepen en veran

deringsprocessen kunnen volgens haar minstens zoveel 

kwaliteit bieden als een eindresultaat. 

 

De avond leert dat de gemeente losser om zou kunnen 

gaan met het moment waarop zij de ruimtelijke kwaliteit 

meet en opnieuw zou kunnen nadenken over de begrippen 

die daarbij worden gehanteerd. Hoe meet je de aantrek

kelijkheid van een plek? Gaat het meten goed met fancy 

begrippen als robuustheid, gezondheid en inclusiviteit? 

“Ook rommeligheid is belangrijk!”, reageerde het publiek. 

De stedelijke ruimte is zo afgepast georganiseerd dat 

rommelplekken in de stad volgens de aanwezigen zelfs 

noodzakelijk zijn. Aantrekkelijkheid heeft volgens hen te 

maken met je thuis kunnen voelen op een plek die leeft 

en zich logisch in de stad voegt. Deze opmerkingen en het 

optimisme waarmee ze worden gebracht tekenen de sfeer. 

De hele avond klonk tussen de regels eigenlijk al een oud 

krakersadagium: De stad is van ons!

MARTiNE BAKKER, ARCHiNED, 14 OKTOBER 2016 

ZiE OOK www.AORTA.NU VOOR DE BlOG VAN MAURiCE HENGEVElD 

OVER CiTy TAlK #3

Over De Stad raak je nooit uitgepraat, zelfs niet op een zomeravond in een snikheet zaaltje. 
Met de reeks City Talks sorteert Architectuurcentrum Aorta alvast voor op de verwachte 
groei van Utrecht. De derde talk ging over de inbreng van bewoners bij het inrichten van 
de publieke ruimte. Mondige bewoners annex ontwerpers annex zelfbeheerders annex 
lobbyisten zetten de toon.

Het onderscheid tussen  

vrijwilligers en professionals 

is achterhaald, aldus De Moor. 

BEwONERSiNiTiATiEF DE CREMERTUiN

cIty taLk
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> Gemiddeld eens per maand ontvangt wethouder lot 

van Hooijdonk buitenlands bezoek, geïnteresseerd in de 

Utrechtse fietscultuur. De bezoekers laten zich informeren 

over de megastallingen bij station Utrecht Centraal, het 

fietsverwijssysteem naar beschikbare stallingsplaatsen, 

de lichtstrip die fietsers door de groene golf leidt. “Utrecht 

wil wereldfietsstad zijn”, zegt de wethouder. “wereld

klasse wil zeggen dat we voorop willen lopen in innovaties 

en alles uit de kast halen om de infrastructuur op orde te 

hebben”. 

 

De gemeente heeft zich opgeworpen als praktijkpartner 

voor de ontwikkeling van ‘functional ambiance’, een be

nadering die het midden zoekt tussen verkeerskunde en 

omgevingsontwerp. Geestelijk vader daarvan is Marc  

Verheijen, werkzaam bij de gemeente Rotterdam.  

Verheijen is zowel verkeerskundige als architect, een op 

het oog logische maar in de praktijk zeldzame combinatie. 

“Verkeerskundigen hebben de gewoonte om alles van 

tevoren vast te leggen. Als je afwijkende ideeën op tafel 

legt, is de reactie al snel ‘dan vallen er doden’, en is de 

discussie voorbij. Andersom is het voor de verkeerskundige 

moeilijk werken met ontwerpers die bijvoorbeeld een 

natuurstenen veld bedenken en daar koste wat kost aan 

vasthouden. Er ontbreekt een gemeenschappelijke basis, 

waardoor de verdeling vaak is: jij de rijbaan, ik de reste

rende ruimte.” Verheijen vindt die verdeling onnodig.  

 

Samen met het stedenbouwkundige bureau De Urbanisten 

en verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng analyseerde 

hij tien binnen en buitenlandse projecten, van de Rambla 

de Catalunya in Barcelona tot de Haarlemmerstraat in 

Amsterdam. “we toonden aan dat stedelijke kwaliteit 

juist ontstaat door méér belangen op dezelfde vierkante 

meter. De openbare ruimte in de stad is een podium van 

gemeenschappelijkheid. Het is essentieel om vast te stel

len dat verkeer niet rot, vies en vervelend is. Ook auto’s 

niet. Je kunt je de ChampsÉlysées niet voorstellen zonder 

autoverkeer. Toch kan je er als voetganger gemakkelijk 

oversteken.” De onderzoekers redeneerden vanuit de  

VERKEERS- EN  
VERBliJFSRUiMTES VlOEiEN  
iN ElKAAR OVER

kwaliteiten van de plek – waarvan de positie in het ver

keersnetwerk er een is. Als een weg een belangrijke auto

verkeersader is, zal dat terug te vinden zijn in het  

ontwerp. in een stedelijke omgeving ligt een boulevard

achtige inrichting dan voor de hand. Maar in het ontwerp 

zullen ook andere kwaliteiten tot hun recht komen. Het 

begint bij observeren, interdisciplinair samenwerken en 

de inbreng van direct betrokkenen.

in Utrecht kreeg ‘functional ambience’ ondermeer zijn 

beslag in de nieuwe inrichting van de Zuilense J.M. de 

Muinck Keizerlaan. De brede asfaltstrook met slingerende 

banen en uitbundige belijning heeft plaatsgemaakt voor 

een bomenlaan met groene rotondes. Bij automobilisten 

valt het nog te bezien, maar van fietsers is bekend dat de 

omgevingskwaliteit een rol speelt in de routekeuze. Zowel 

het AORTAonderzoek ‘Urban Trajectories’ als een peiling 

van Goudappel Coffeng, de NS en de gemeente, beide uit 

2012, wezen uit dat fietsers een rustige route prefereren 

boven hoofdverkeersroutes, ook als die iets langer zijn.  

in het verkeersprogramma van de gemeente, Utrecht 

Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB), zijn doorfietsroutes 

opgenomen zoals de Cremerstraat en de leidseweg: ‘ex

clusieve, snelle verbindingen voor langere afstanden langs 

routes met minder autoverkeer, om de binnenstad heen’.

Dick Ettema is universitair hoofddocent Verkeer en 

Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Hij 

onderschrijft deze prioriteit. “Door de opkomst van de 

ebike wordt tien tot twintig kilometer een fietsbare woon

werkafstand. Nu rekenen we nog met 7,5. Sleutelen aan 

de infrastructuur is het belangrijkste middel om het fiets

verkeer verder te bevorderen. Directe routes door de stad, 

zonder omrijden, en een goede doorstroming. De aantrek

kelijkheid van zulke fietsroutes hangt sterk af van de inkle

ding qua groen, architectuur”. Hij noemt de route langs het 

Merwedekanaal richting westraven. “Dankzij het water en 

de boten die er varen, is dat een aangename route. Als je 

alleen de bedrijfsbebouwing aan de andere kant zou zien, 

zou ik waarschijnlijk een andere route kiezen.” wethouder 
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Omdat Utrecht groeit begeven zich straks 400.000 mensen in het verkeer. In de toch al 
drukke stad is het eindeloos bijbouwen van fietspaden, parkeerplaatsen en busbanen 
geen optie. wil je Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar houden dan zijn veranderingen  
op systeemniveau onontkoombaar. De gemeente werkt aan die systeemingreep.  
Op verzoek van Aorta schreef Peter Paul witsen, journalist en adviseur voor ruimtelijk 
beleid, een serie over de mobiliteitsvisie van Utrecht.

Van Hooijdonk weet dat niet alle aanwonenden zo’n door

fietsroute graag zien komen. “Het gaat om veel fietsers en 

ze rijden hard. Dat geeft het gevoel van een verkeersader, 

hoewel zonder lawaai of uitstoot en minder gevaarlijk. ik 

zie het als een teken dat het fietsverkeer volwassen wordt.”

in de binnenstad van Utrecht, waar aspecten als sfeer, 

oversteekbaarheid en monumentaliteit een grotere rol 

spelen dan autoverkeer, leidt ‘functional ambiance’ tot 

oplossingen waarin de verkeerssoorten op een ontspan

nen in elkaar overvloeien. Het bestratingsmateriaal is van 

gevel tot gevel uniform en er worden zachte regulerings

middelen toegepast, zoals bijvoorbeeld op de Mariaplaats. 

De vrije parkeerplaatsen en gemarkeerde laad en los

plaatsen verdwenen. Parkeerplaatsen voor deelauto’s en 

invalidenplaatsen zijn minimaal gemarkeerd: zijn ze niet 

bezet dan vallen ze nauwelijks op.

Soms is zelfs een shared space zonder enige regulering 

mogelijk. Door minder fietsvoorzieningen aan te leggen 

dwing je automobilisten tot voorzichtigheid en geef krijgen 

fietsers meer ruimte. Fietsers en voetgangers merken 

dat er een beroep wordt gedaan op hun gezond verstand, 

op normale sociale omgangsvormen. De openbare ruimte 

neemt daardoor gemakkelijker het ritme van de stad in 

zich op: de verschillen in gebruik tussen ochtend en mid

dag, tussen werkdag en weekend, tussen zomer en winter. 

De inrichting is doorslaggevend voor het slagen van deze 

strategie. Die moet uitnodigen uit tot wederzijds begrip en 

omzichtig gedrag. “Natuurlijk zijn er ook rouwdouwers die 

hun voorrang pakken”, zegt Marc Verheijen. “En je hebt 

meer behoedzame mensen die langer stil blijven staan. 

Er gebeurt van alles, het is mooi om te zien. Verkeer is als 

het leven zelf.”

18 MAART 2016

Verkeer is als het 

leven zelf.

Essay
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> Voor Bas Govers is er geen verschil tussen verkeers

beleid en stadsontwikkeling of placemaking. “we denken in 

Nederland altijd zo sectoraal.” Govers is verkeersadviseur 

bij het bureau Goudappel Coffeng en werkte mee aan het 

programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB). 

“Administratieve kantoren langs de snelweg staan leeg. 

Kantoren waar mensen werken voor wie ontmoeting en 

kennisdelen belangrijk is, doen het goed. Die staan in het 

centrum. Daarom moeten we dat centrummilieu verster

ken. Dat doe je niet door er een autoomgeving van te  

maken.” Volgens Govers is de opmars van de kennis

economie zelfs de belangrijkste reden waarom de fiets in 

het centrum van Utrecht de auto verdringt. “Veel hoogop

geleide kenniswerkers hebben een postmoderne levens

instelling. Beleving en ontplooiing doen er meer toe dan 

positie en bezit. Zij komen graag naar de binnenstad en  

zij fietsen graag. in wijken als Overvecht is de scooter of 

de auto juist statusverhogend. Je ziet een toenemende 

ruimtelijke segregatie tussen menstypen of leefstijlen.”

wethouder lot van Hooijdonk ziet dit als een uitdaging.  

“in de jaren zeventig stond welvaart nog gelijk aan auto

bezit. Dat hoogopgeleide mensen veel fietsen, is relatief 

nieuw. Zij zijn de early adaptors, de trend kan zich verder 

doorzetten. Ook in die wijken verandert de cultuur. we  

organiseren er activiteiten op scholen en bieden migranten 

fietslessen aan. Vooral vrouwen deden mee. Het fietsen 

maakt ze onafhankelijk. in samenwerking met werkgevers 

zijn programma’s opgezet onder meer voor het bedrijven

terrein lage weide, waar relatief veel arbeidsplaatsen zijn 

voor laagopgeleiden. 

Dit soort programma’s kan inderdaad effectief zijn, denkt 

Dick Ettema van de Universiteit Utrecht. “informatie 

draagt bij aan gedragsverandering, maar er is ook nog zo

iets als sociale beïnvloeding: als bijna al je collega’s op de 

fiets komen, wil je niet achterblijven.” Een oude verkeers

kundige wijsheid wil dat mensen hun keuzes maken op 

grond van drie criteria: snelheid, gemak en comfort. De 

drie criteria gaan volgens Ettema allemaal 

AUTO’S ZO KORT MOGEliJK 
iN DE STAD

uit van reizen als een noodzakelijk kwaad. “Terwijl er ook 

positieve waarden aan het reizen verbonden zijn. De ideale 

woonwerkafstand is achttien minuten, niet meer maar 

ook niet minder. Daarmee ontstaat een mentale buffer 

tussen werk en huis, waarin mensen hun hoofd leeg

maken of gewoon plezier beleven van de rit. Gezondheid 

en het milieu kunnen ook motieven zijn.” 

Maar het gaat volgens Ettema daarnaast nog steeds om 

snelheid, gemak en comfort. “Daarmee heb je zeker  

tachtig procent van alle mobiliteitskeuzes verklaard.”  

Bas Govers schetst de ambitie van UAB op dit punt:  

“De parkeerring rond de binnenstad wordt een fietssingel, 

doorgaande autowegen in de stad worden stadsboulevards 

en de noordelijke randweg wordt onderdeel van de snel

wegring”. Zo blijft autoverkeer zo lang mogelijk op de 

snelwegring en rijdt het in de stad zo lang mogelijk over de 

stadsboulevards – een begrip dat niet wordt gedefinieerd in 

het beleid, maar waarmee ruime en groene lanen  

worden bedoeld. Snelwegverkeer dat rechtstreeks naar 

het centrum wil, zonder overstap op een P&Rlocatie, kan 

bijvoorbeeld vanaf de A2 over de stadsboulevard naar de 

Jaarbeurs. Andere routes worden trager gemaakt.

Jaap van Kooten is met zijn onderzoeks en adviesbureau 

Arane gespecialiseerd in stedelijke bereikbaarheid. Ook 

hij adviseert de gemeente. Hij is te spreken over het UAB

concept, maar benieuwd naar de uitvoering. Er is op de weg 

ruimte nodig waar wachtende auto’s zich kunnen opstellen 

in veel gevallen ontbreken de data nog om de samenstelling 

van de verkeersstromen goed te kunnen doorgronden. Die 

zijn nodig omdat de maatregelen al het wegverkeer treffen, 

ook het openbaar vervoer en het autoverkeer dat niet naar 

het centrum rijdt. Uit onderzoek blijkt dat veel autoverkeer 

zowel de herkomst als de bestemming in de stad te heb

ben. wethouder Van Hooijdonk beaamt dat de verschillende 

verkeersstromen niet uit elkaar te houden zijn. “Daarom 

veranderen we de concurrentiepositie van de routes. Zodat  

je van het oude centrum naar de ikea de snelwegring 

neemt in plaats van de singels.” Utrechtse automobilisten 
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zullen eraan moeten wennen dat de kortste route niet altijd 

de snelste is.

Kruispunten waar de verkeerslichten reageren op de 

drukte zijn inmiddels gemeengoed, net als groene golven 

en dynamische routeinformatiepanelen (drip’s) boven 

de snelweg die informeren over actuele reistijden en file

vorming. Deze vorm van regulering kan worden verfijnd.  

Het bestaat nog nergens, maar Amsterdam experimen

teert ermee en Utrecht bereidt zich erop voor. Arane, 

het bureau van Jaap van Kooten, werkt daaraan. “Door 

verkeerslichten, drip’s en toeritdoseringen regionaal op 

elkaar af te stemmen kunnen we routes aantrekkelijker 

of onaantrekkelijker maken”, zegt Van Kooten. “De incar 

technologie kan hier een grote bijdrage aan leveren. Daar

mee zal informatie over het netwerk worden verzameld 

en krijgt de automobilist aanwijzingen over de route die 

hij het beste kan nemen. Zo kunnen we de bereikbaarheid 

voor het autoverkeer en de doorstroming van het open

baar vervoer waarborgen.”

Het zal nog jaren duren voor er een nieuw netwerk tevoor

schijn komt uit de bestaande wegen. Adviseur Govers van 

Goudappel Coffeng realiseert zich dat er een moeilijke 

transitiefase ontstaat waarin zowel het oude als het nieuwe 

netwerk incompleet is. Het heeft geen zin om het ene 

kruispunt alvast aan te passen, als dat op het volgende 

kruispunt een opstopping veroorzaakt. Maar een andere 

manier is er niet. Een netwerk pas je niet overnight aan. 

En de intocht van hoogopgeleide kenniswerkers is ook 

weer niet zo groot, dat de automobiliteit er over de hele 

linie door zal afnemen. Verkeersmodellen zullen overuren 

draaien, de komende jaren.

30 MAART 2016

Utrechtse automobilisten  

zullen eraan moeten wennen 

dat de kortste route niet altijd 

de snelste is.

SHARED SPACE OP DE MARiAPlAATS

Essay
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> Twaalfduizend fietsen passen er in de nieuwe stalling die 

verrijst aan de centrumzijde van Utrecht Centraal, bovenop 

de tienduizend plaatsen in andere stationsstallingen.  

Bussen rijden af en aan, tramlijnen – met wat geluk zijn het 

er rond 2030 drie – hebben er hun eindhalte. Er stoppen 

dertig intercity’s per uur. Utrecht bouwt al jaren aan een 

omgeving die past bij dit, voor Nederlandse begrippen, 

megaknooppunt. Toch is het Centraal Station het enige 

intercitystation van de stad. 

“Bijna iedereen die met het openbaar vervoer naar het  

Science Park wil reist via Utrecht Centraal”, zegt Mark  

Degenkamp, adviseur mobiliteitsbeleid bij de gemeente. 

“Die stroom zwelt nog steeds aan. in 2018 nemen we de 

tramlijn via de Galgenwaard in gebruik. Naar verwachting 

zit die in 2025 al aan zijn maximale capaciteit.” Utrecht 

staat aan de vooravond van een systeemsprong, stelt de 

gemeente in de laatste uitwerking van het programma 

Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB). Dit is getiteld 

‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’. Het aantal 

knooppunten in de stad moet groeien naar drie: de binnen

stad, het Science Park en leidsche Rijn Centrum. Hier kan 

de groei van Utrecht zich vervolgens aan optrekken. Het is 

nog niet zo gemakkelijk voor te stellen. 

Het Science Park wordt door een voormalige en een tegen

woordige snelweg gescheiden van de stad en keert met 

de rug naar het omliggende landschap. Kan dat als een 

aantrekkelijk knooppunt meedraaien in het stedelijke en 

regionale netwerk? Anco Schut denkt van wel. Hij was tot 

2012 hoofd stedenbouw bij de gemeente en stond mede aan 

de wieg van UAB. “Het Science Park groeit en moet blijven 

groeien”, betoogt Schut, “want de kennisontwikkeling 

maakt het tot een van de belangrijkste economische centra 

van Nederland. Groei is alleen mogelijk in de richting van 

de stad. Aan alle andere kanten liggen waardevolle groene 

ruimten.” Maar aan de zijde van de stad ligt de A27, die over 

enkele jaren waarschijnlijk veertien rijbanen breed zal zijn. 

“in Utrecht bestaat een diepgaande weerstand tegen ver

breding van de A27”, zegt wethouder lot van Hooijdonk.  

NiEUwE KNOOPPUNTEN 
ONTlASTEN UTRECHT 
CENTRAAl

“Er zijn betere manieren om te werken aan de doorstroming 

op snelwegen. Rekeningrijden of het stimuleren van hoog

waardig openbaar vervoer zouden structureel iets kunnen 

veranderen. Meer rijbanen is een oplossing op de korte 

termijn die zorgt voor meer autoverkeer op de langere 

termijn. De huidige minister heeft besloten tot verbreding, 

maar we gaan zien wat de volgende regering ervan vindt.” 

Anco Schut is, samen met afgevaardigden van de provincie 

en het rijk, als onafhankelijk deskundige afgevaardigd in 

het kwaliteitsteam voor de ring om Utrecht,. “Het ‘Qteam’ 

wil een robuuste oplossing vinden voor de verzwaring van 

de A27 en de andere delen van de ring”, legt Schut uit. 

“we hebben dit verbonden aan een verbetering van het 

regionaal openbaar vervoer, want nóg breder zal de A27 

niet worden. Ook het vestigingsklimaat en de leefbaarheid 

worden versterkt.” Daarmee verschijnt de waterlinieweg 

in beeld, de voormalige snelweg langs de oostflank van de 

stad. Het talud waarop deze ligt vormt een tweede hinder

lijke lijn in de relatie tussen het Science Park en de rest 

van de stad. De verbreding van de A27 maakt het mogelijk 

om het doorgaande autoverkeer van deze weg af te leiden, 

hem terug te brengen naar het maaiveld en in te richten als 

stadsboulevard – de wegcategorie in UAB waar autoverkeer 

met herkomst of bestemming in de stad zich op verzamelt. 

Architectenbureau Op ten Noort Blijdenstijn heeft een 

animatie op zijn site gezet van de mogelijke nieuwe water

linieweg. Veel Utrechtser kan een weg niet zijn met blik

vangers als de Nieuwe Hollandse waterlinie, de Kromme 

Rijn, het stadion, de Kromhoutkazerne en het Rietveld

Schröderhuis. Met bovendien volop ontwikkelingsruimte in 

de overgangszone naar het Science Park is het een opgave 

waar stedenbouwkundigen de vingers bij aflikken. Toch ziet 

wethouder Van Hooijdonk het er voorlopig niet van komen. 

“Er zit te veel verkeer op. we kunnen wel wat aan de look 

& feel doen, zodat automobilisten voorzichtiger rijden.” 

Daarmee blijven de waterlinieweg en de A27 zeker tot 2030 

barrières in de verbinding tussen het Science Park en de 

rest van de stad. 
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Verkeersadviseur Bas Govers merkt op dat het Science 

Park een uitgesproken autoomgeving is terwijl hoogopge

leiden meer dan bereid zijn de auto te laten staan. in 2018 

rijdt de eerste tram, enkele jaren later misschien gevolgd 

door de tweede. Het provinciebestuur zegt in zijn coalitie

akkoord (2015) de mogelijkheid van een treinstation te willen 

onderzoeken. Voor de kortere termijn kijkt de gemeente 

naar bestaande voorstadstations om de afhankelijkheid van 

Utrecht Centraal op te heffen. Eind dit jaar wordt station 

Vaartsche Rijn in gebruik genomen. Als hier en op stations 

als lunetten en Bilthoven meer treinen stoppen, kunnen ook 

de verbindingen met het Science Park worden verbeterd.

Architect en verkeerskundige Marc Verheijen lanceerde 

het begrip ‘infratecture’ en publiceerde daar vorig jaar een 

boek over. Alleen een verkeersknooppunt maken is volgens 

hem niet genoeg. “Knooppunten zijn plekken waar je ge

makkelijk kunt komen en waar je zijn wilt. Hier moet niet de 

infrastructuur centraal staan maar de stedelijkheid.” Anco 

Schut heeft vertrouwen in die ontwikkeling, met als voor

beeld de multifunctionele invulling in kantorenpark Rijns

weerd. Onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven 

van het Science Park vormen een informeel netwerk. Hun 

gemeenschappelijke beeld is een aantrekkelijk centraal 

verblijfsgebied met satellietlocaties in de omgeving, zoals 

Bilthoven. De barrières in het westen lijken als voldongen 

feiten aanvaard te worden – ze staan in elk geval niet hoog 

op de prioriteitenlijst.

Het is er de tijd niet naar om aan deze kant van de stad een 

tunnel te bouwen. Die zou de kosten van de verbreding in 

één keer verdubbelen. in 2030 kan dat misschien weer wel. 

Tot die tijd kunnen stedenbouwers blijven broeden op de 

ongekende mogelijkheden die een waterlinieweg op maai

veld en een bredere, maar beter oversteekbare A27 kunnen 

opleveren. 

6 APRil 2016

Utrecht staat aan de vooravond 

van een systeemsprong.

TOEKOMSTiGE FiETSENSTAlliNG OOSTZiJDE UTRECHT CENTRAAl

Essay
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> CoMPlExE oPgAVE 

‘Ruim baan voor de voetganger, nieuwe routes met korte 

reistijden voor de fietser, een kwaliteitssprong voor het 

openbaar vervoer, minder doorgaand autoverkeer door 

en slimmere logistiek in de stad.’ Dat zijn de hoofdpunten 

uit ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ 

(SRSRSB). Daarmee sorteert de stad voor op de toename 

van mobiliteit in de snel groeiende Domstad. Volgens 

verkeerswethouder lot van Hooijdonk moeten nu keuzes 

worden gemaakt ‘om de stad ook in de toekomst gezond, 

aantrekkelijk en bereikbaar te houden’. 

SlIM bEStEMMEn 

Naast de hoofdpunten gaat bereikbaarheid als thema en 

opgave ook onderdeel vormen van ruimtelijke planvorming. 

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht moeten 

gaan aansluiten bij de beschikbare infrastructuur capaciteit 

in en rond de stad. in gebieds en omgevingsvisies,  

stedenbouwkundige programma’s van eisen en omgevings

plannen moeten randvoorwaarden worden opgenomen die 

betrekking hebben op zaken als verblijfskwaliteit en mobi

liteitsmanagement. 

bEREIkbAAR én AAntREkkElIjk 

Mark Degenkamp, beleidsadviseur mobiliteit bij de 

gemeente Utrecht, zoomde in op het vertrekpunt van 

SRSRSB, het ambitiedocument ‘Utrecht Aantrekkelijk en 

Bereikbaar’ uit 2011. Aandacht voor een praktische én 

prettige openbare ruimte kwam daarin naar voren als 

belangrijkste aandachtspunt. Minder vanuit het boekje en 

meer vanuit de locatie werken aan verbetering, waarbij 

veel afhangt van de uiteindelijke gebruiker. Een goede en 

brede samenwerking en een sterk verhaal ter onderbou

wing zijn daarbij volgens Degenkamp onontbeerlijk. 

nIEUwE kEUzEn  
wouter Veldhuis van MUST stedenbouw schetste een his

torisch perspectief op de ontwikkeling van steden in het 

algemeen en die van Utrecht in het bijzonder. Mobiliteit 

speelt daarin een niet te onderschatten rol, ook in diverse 

VOORSORTEREN OP EEN  
GEZONDE BEREiKBARE STAD  
VAN DE TOEKOMST

toekomstscenario’s voor Utrecht. Nieuwe keuzes op het 

gebied van ruimtelijk beleid, ontwikkeling van netwerken 

voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en meer aan

dacht voor de gebruiker zijn hard nodig. Het mobiliteitsplan 

is volgens Veldhuis echter nog te weinig gericht op ‘groot 

Utrecht’ en meer verhaal daarover is dan ook gewenst. Ook 

pleitte hij voor hogere dichtheden op relevante locaties.             

tECHnologIE  
Gaan technologische ontwikkelingen inmiddels niet zo snel 

dat het voorspellen van de toekomst als basis voor beleids

plannen een onmogelijke opgave is geworden? Kees Jan

sen van Pluraal liet aan de hand van actuele voorbeelden 

uit de robotica, het 3D printen en het gebruik van drones 

zien dat de toekomst dichterbij is dan menigeen denkt. 

Hoewel het moeilijk is daarop te anticiperen mist Jansen  

aandacht voor dergelijke technische innovaties in SRSRSB. 

Bijvoorbeeld de opmars van slimme stoplichten die het 

verkeersaanbod scannen. 

EEn MEnSElIjkER gEzICHt 

Omgevingspsycholoog Camilla Meijer van Omgeving &  

Beleving bracht de aanwezigen vervolgens weer terug bij 

de dagelijkse beleving van openbare ruimte. Zo is een voet

gangersvriendelijke stad vriendelijk voor iedere gebruiker. 

Het is van belang om de integrale kijk op mobiliteit ook 

goed te bewaken in de uitvoeringsprojecten.Van Hooijdonk 

benadrukte dat SRSRSB eigenlijk een herverdeling van 

ruimte is waarvan de concrete uitwerking nog wel het nodige 

vergt. Trots is zij vooral op de verbinding met ruimtelijke 

ontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. Rond 

grotere opgaves, zoals de uitbreiding van het (regionaal) 

OVnetwerk, blijkt inspraak vanuit de gemeente echter 

lastig. Tevreden is zij over een aantal ingrepen die inmid

dels al concreet hebben geleid tot een ander gebruik van 

de openbare ruimte. ‘Machines eruit en mensen erin! Een 

menselijker gezicht van de stad vergroot de leefbaarheid.’                        

iNGEKORTE VERSiE VAN DE BlOG VAN MAURiCE HENGEVElD,  

11 MEi 2016. KiJK OP www.AORTA.NU
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Tijdens de conferentie ‘De gezonde en bereikbare stad van de toekomst’ werden de 
ingrijpende keuzes uit het nieuwe Utrechtse mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim  
Regelen, Slim bestemmen’, vanuit verschillende invalshoeken belicht. ‘Minder vanuit 
het boekje en meer vanuit de stad’ is daarbij het vertrekpunt. 

RUiMTE VOOR FiETSERS EN OV iN HET UTRECHT SCiENCE PARK

coNfErENtIE



28 29

> DonDERDAg 13 oktobER 

leen de wit, projectleider voor Het Nieuwe Centrum, gaf 

een uitvoerige analyse van de uitkomsten en beargumen

teerde welke voorstellen wel en welke niet bruikbaar  

zijn voor het maken van de structuurvisie. Die zal, als uit

werking van de in de Toekomstvisie ‘Het Nieuwe Centrum: 

Healthy Urban Boost’ beschreven uitgangspunten, nog dit 

jaar worden opgesteld. Deelnemers konden op de analyse 

van De wit vervolgens weer reageren aan de hand van een 

aantal voorgelegde vragen.

DUIDIng 

Uit de verzamelde input van 24 september werd een  

aantal zaken gepresenteerd om verder over door te  

praten. Zo bleek dat van de gemeente werd gevraagd om 

lef te tonen rond de ambities voor het gebied – denk aan 

hoogbouw, mobiliteit en duurzaamheid en daarbij vooral 

door te pakken. Voor het Beurskwartier als kern van de 

centrumontwikkeling werd, volgens De wit, de insteek 

van een innovatief, hoogstedelijk milieu met menselijke 

maat en een typisch Utrechtse uitstraling omarmd. Zo 

ook de insteek dat het lombokplein een relaxte identiteit 

moet krijgen die gericht is op verblijven en ontmoeten. 

Hoewel doorpakken gewenst lijkt is er ook de roep om vol 

in te zetten op participatie, samen stad maken en meer 

eigenaarschap. Geef ons een stadspark en nog wat meer 

groen kwam ook als opgave naar voren waarbij er keuzes 

voorliggen rond een park als het lepelenburg of meer 

groene routes en rondjes die niet alleen oostwest gericht 

zijn maar ook noordzuid.

DIAloog 

Daarnaast bleken fijnmazige (nieuwe) verbindingen binnen 

het gebied, voornamelijk gericht op fietsers en voetgangers, 

een punt van belang. Richt het zwaartepunt bij mobiliteit 

op die groepen gebruikers en sta de auto slechts toe als 

gast. Door onder andere fors in te zetten op deelauto’s, 

fiets, OV, slimme bevoorrading en een streng parkeer

regime. De vraag hoe in te spelen op alle toekomstige  

ontwikkelingen op het gebied was er dan ook één die 

tijdens de vervolgdialoog deze avond aan de aanwezigen 

werd voorgelegd. Hoe bijvoorbeeld bereiken we een  

inclusieve stad? Hoe zorgen we voor een menselijke maat 

in een hoogbouwomgeving? Hoe gaan we aan de slag met 

eigenaarschap? interessant was deze avond de verschil

lende geleverde input. Bijvoorbeeld dat veel hoogbouw 

hoort bij een dergelijke stedelijke centrumontwikkeling 

terwijl ook werd gesteld dat de meest dicht bebouwde 

steden van Europa niet hoger gaan dan 8 bouwlagen.  

Als aanvulling daarop werd nog meegegeven dat dichtheid, 

wat om aantallen gaat, niet hetzelfde is als verdichting.  

Ook werd er geopperd om de eerder met ‘doorpakken’ 

gesuggereerde haast niet in het proces toe te laten en het 

proces zelfs anders in te richten met een nadrukkelijke 

stadsbrede vraag om hulp. En om van de ontwikkelingen 

een proeftuin te maken op het gebied van bijvoorbeeld  

mobiliteit en duurzaamheid.

wat is een centrum? Een aantal interessante vragen  

kwamen voorbij. Zoals de vraag ‘wat bedoelen we precies 

met centrum?’ en ‘zijn daar goede voorbeelden van?’.  

Of de vraag om ‘een goede regelmatige stroom van  

relevante informatie via bijvoorbeeld wijknieuwsbrieven’  

en ‘het benoemen van thema’s waar je écht vanuit bewo

ners invloed op kunt uitoefenen’ om zo het eigenaarschap 

te vergroten. Het aangaan van de dialoog met de stad op 

momenten als deze leidt tot uiteenlopende, verfrissende, 

inhoudelijke en wezenlijke ideeën en vragen leidt waar je 

als gemeente niet omheen kunt. Het is interessant hoe  

de gemeente dit proces verder vorm zal geven en of  

betrokkenen hun input daarin terugzien! 

iNGEKORTE VERSiE VAN DE BlOG VAN MAURiCE HENGEVElD,  

10 JUNi 2016 . KiJK OP www.AORTA.NU

HET NiEUwE CENTRUM:  
HEAlTHy URBAN BOOST

PiONiEREN OP wEG NAAR  
EEN CiRCUlAiRE STAD

> Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam willen de 

circulaire economie versnellen. Recentelijk riepen de vier 

grote steden het Rijk op om in het Rijksbrede programma 

‘Circulaire Economie’ concrete maatregelen en kaders op 

te nemen. De g4 bieden de stedelijke omgeving aan als 

proefgebied voor circulaire gebiedsontwikkeling, circulair 

bouwen en transformeren alsmede circulaire bedrijvigheid. 

In Utrecht lopen twee circulaire initiatieven daarop vooruit.         

De G4 roepen in een gezamenlijk opgesteld ‘position  

paper‘ het Rijk op concrete(re) maatregelen te nemen om 

de overgang naar een circulaire economie te realiseren. 

Ze gaan actief kennis en ervaring met elkaar en het Rijk 

delen en specifieke innovatietrajecten uitvoeren. Ook gaan 

ze afval zoveel mogelijk hergebruiken, circulair inkopen 

en (in de regio Utrecht) circulair bouwen. De stedelijke 

omgeving zal daarbij worden ingezet als proefgebied.  

Zo wil Utrecht van het werkspoorkwartier een toonaan

gevend vestigingsgebied maken met creatieve, circulaire 

maakbedrijven.   

Het Hof van Cartesius won in mei 2014 de Open Call  

van de Gemeente Utrecht voor pioniers om samen de 

Vlampijpzone én het werkspoorkwartier op de creatieve 

kaart van Utrecht te zetten. Een lange adem en vallen en 

opstaan lijkt echter al geruime tijd het scenario voor de 

realisatie van dit bijzondere plan. De initiatiefnemers  

zetten zich daarbij niet alleen in voor de realisatie van 

hun eigen initiatief, maar ook voor de ontwikkeling van 

het werkspoorkwartier tot circulaire hub in de stad. Dat 

blijkt beide voor een groot deel nog missiewerk omdat, 

alle gemeentelijke ambities en visies ten spijt, begrippen 

als duurzaam en circulair nog lang niet bij iedereen op het 

netvlies staan. Gelukkig worden er inmiddels wel belang

rijke stappen vooruit gezet in het complexe proces rond de 

realisatie van Het Hof.

Een ander initiatief op het gebied van duurzaam bouwen 

en ondernemen is Utrecht Community  (UCo). Samen met 

de NS wordt al sinds 2014 gewerkt aan de ambitie om een 

voormalige monumentale NSloods aan de 2e Daalsedijk 

te transformeren tot energieneutraal, CO2 neutraal, afval 

loos en waterneutrale flexibele nieuwe werkruimte voor 

een community van circa 150 duurzame ondernemers. 

Door de gemeente omarmd als icoonproject ondervindt 

de voortgang van de indrukwekkende transformatie vanuit 

diezelfde gemeente echter wel eens vertraging. Dikwijls 

omdat men alle aspecten van wet en regelgeving moet 

naleven en daardoor soms wat voorzichtig omgaat met  

het verstrekken van vergunningen of aanpassen van het 

bestemmingsplan, maar soms ook om minder begrijpe

lijke redenen. 

Er zijn dus nog de nodige verbeterpunten blijkt uit deze 

twee aansprekende projecten van bevlogen initiatief

nemers die zich, voorbij ambities en visies, met een  

voelbare passie als pioniers inzetten voor een concrete 

invulling van het begrip circulaire stad. waar projecten  

als Cirkelregio Utrecht, en oproepen als die vanuit de G4, 

voor de buitenwacht niet verder lijken te komen dan dat 

overheden en instituties met elkaar rondjes draaien om  

de nood zakelijke transitie, gingen het Hof van Cartesius 

en Utrecht Community daar concreet mee aan de slag.  

Op zowel Utrecht.nl als op CU2030.nl levert de zoekterm 

‘circulair’ vooralsnog helaas weinig zoekresultaten op 

terwijl daarover (ook) vanuit de gemeentelijke ambities 

genoeg valt te melden. Een tandje bijzetten in gerichte 

communicatie is dan ook meer dan gewenst.   

iNGEKORTE VERSiE VAN DE BlOG VAN MAURiCE HENGEVElD,  

11 NOVEMBER 2016. KiJK OP www.AORTA.NU

 DuurzaamhEID
Veel input werd er verzameld tijdens het ‘Stadslab on tour’ event van de gemeente, van 24 september 2016. In zeven 

themagesprekken werd door belanghebbenden, ambtenaren, experts en geïnteresseerde bewoners uitvoerig ingegaan 

op zowel de plannen en ambities als de strategie voor Het Nieuwe Centrum aan de westzijde van station Utrecht  

Centraal. Tijdens de ‘Dialoog met de stad’ werd verder gesproken over de uitkomsten. welke ideeën zijn er komen 

bovendrijven? Kunnen ze de komende jaren worden ingezet in de realisatie van het nieuwe centrum? En zo ja, hoe?

DIaLooG mEt DE staD
FOTO: EDSARD KylSTRA
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In het programma Think big! onderzochten 
twee multidisciplinaire teams gedurende 
enkele maanden de mogelijke verdichting 
van het stadseiland. De specifieke vraag 
was of verstedelijking op de schaal van  
het stadseiland kan bijdragen aan een 
gezonde stad. Het integraal benaderen 
van verschillende uitdagingen levert een 
bredere agenda voor de stad op. Het stads-

eiland is geen officieel stadsdeel, maar 
omvat verschillende wijken zoals de tuin-
wijk Oog-in-Al, het naoorlogse woongebied 
Kanaleneiland-Noord, de monofunctionele 
meubelboulevard en het weggestopte, 
industriële westraven. De strategieën 
van beide teams zijn gepresenteerd in het 
avondprogramma van de manifestatie  
Shared Space over gezonde Stedenbouw.

THiNK BiG!

oNtwErpEND oNDErzoEk

DE wiJKEN EN DE BEwONERS VAN HET STADSEilAND, FOTO’S EN iNTERViEwS TEAM MixED-UP

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/HiER-BEN-iK-THUiSHTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/EEN-DORP-iN-DE-STAD

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/iK-HOU-VAN-DRUKTE

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/EEN-JONG-GEZiN

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/HET-iS-HiER-ZO-STil HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/DUUR-OM-OP-KAMERS-TE-wONEN

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/DE-MUlTiCUlTURAliTEiT

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/GOEiE-VOORZiENiNGEN

https://soundcloud.com/user-785590344/hier-ben-ik-thuis
https://soundcloud.com/user-785590344/een-dorp-in-de-stad
https://soundcloud.com/user-785590344/ik-hou-van-drukte
https://soundcloud.com/user-785590344/een-jong-gezin
https://soundcloud.com/user-785590344/het-is-hier-zo-stil
https://soundcloud.com/user-785590344/duur-om-op-kamers-te-wonen
https://soundcloud.com/user-785590344/de-multiculturaliteit
https://soundcloud.com/user-785590344/goeie-voorzieningen
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TEAM MixED UP
PRESENTATiE

> Met het uitgangspunt dat vernieuwende 21e-eeuwse 

stedelijkheid zou moeten aansluiten bij de behoeften van 

de bewoners zijn eerst de bewoners benaderd. Zij dragen 

aspecten aan als trots en de hoop op een schuldenvrij 

bestaan en blijken best te kunnen relativeren over de 

gang van zaken in hun wijk en stad. De conclusie is dat je 

moet investeren in elkaar en in kennis – kortom dat wijk-

kapitaal moet worden benut, waarbij gebiedscorporaties 

een rol kunnen spelen. 

Vervolgens zijn de ruimtelijke aspecten van de deelge-

bieden ontleed. Ze kregen een plek in een tabel, die de 

verbeterkansen per deelgebied in kaart brengt. Naast 

verdichten is gekeken naar duurzaam, groen, gezond, 

mobiliteit, functiemix en ruimtelijke kwaliteit. Het zuiden  

is de beste plek voor verdichting. Hier is de meeste  

ruimte en de bebouwing vertoont weinig samenhang.  

De huidige routes naar voorzieningen nodigen niet uit tot 

bewegen terwijl de groenstructuur van het gebied zich 

goed leent voor een fijnmazig fietspadennet. Detail: bij 

bestaande grote bomen splitst het pad zich tijdelijk.

Suggesties voor de deelgebieden zijn onder meer de  

bundeling van het verkeer op de meubelboulevard.  

Hier kan een woonfunctie worden toegevoegd door de 

gebouwen ‘op te toppen’ en ze te verbinden middels 

een groen daklandschap. westraven leent zich voor een 

klimaatneutraal gebied, een groen landschap met losse 

woon bebouwing, waar je je auto aan de rand parkeert.  

De huidige stadsentree bij de fly-over van de graadt van 

Roggenweg maakt niet duidelijk waar je bent. Hier kan 

bebouwing en beplanting bijdragen aan een eigen iden-

titeit. Ook Transwijk zou gebaat zijn bij een duidelijker 

entree.

BElUiSTER DE RADiOREPORTAGE  

HTTPS://SOUNDClOUD.COM/USER-785590344/wOONwENSEN- 

STADSEilAND

                

wijkkapitaal moet worden benut.

tEAM MIxED-UP: 
> “In de stad wonen veel verschillende mensen, dat 

maakt een stad anders dan het platteland. Je moet uit-

gaan van de kracht van een gebied wanneer je het wilt 

ontwikkelen en dit is zo’n kracht. wij stellen de bewoners 

en hun verhalen en wensen voorop. Daarom was het voor 

ons logisch om te beginnen met het observeren van het 

gebied. Het stadseiland bleek uit heel verschillende wijken 

te bestaan, die we hebben getypeerd. De bewoners hebben 

we geportretteerd in een fotoreeks en radioreportage. 

“Het gebied wordt helemaal niet als een eiland ervaren 

al vinden de bewoners de kanalen wel mooi. Het kan voor 

de stadsmarketeers een argument zijn om van ‘stads-

eiland’ te spreken. Daar schuilt het gevaar in dat de iden-

titeit wordt vastgepind terwijl verscheidenheid juist voor 

stedelijke dynamiek zorgt. Het stadseiland is relatief jong 

en heeft toch al een complete geschiedenis. Dat fascineert 

ons en typeert een stad. 

“wij gingen in ons onderzoek uit van de verschillen en 

brachten per wijk de beginsituatie en de verdichtings- en 

verduurzamingskansen in kaart. we stellen voor om het 

stadseiland in verschillende tempi te ontwikkelen, zodat 

je in kunt spelen op veranderingen. Voor ons was het leuk 

dat alles wat de stad als geheel vormt hier in het klein 

aanwezig was. Het stadseiland was ons laboratorium 

maar de aanpak die we voorstellen kan ook elders ge-

hanteerd worden. 

“Het financiële plaatje hebben we vooralsnog buiten  

beschouwing gelaten. we zouden de wijken nog preciezer 

kunnen karakteriseren door er meer mensen in te be-

trekken en van een casus uit te gaan. we hebben alleen 

de deelgebieden uitgewerkt waar aanpassingen veel  

impact hadden, zoals de meubelboulevard en het zuid-

puntje van westraven. In westraven gaan we uit van  

verschillende vormen van eigendom, waaronder een 

waarbij je vanuit het eigendom een bijdrage levert aan  

de stad. Dit zouden we graag uitdiepen in spelvorm.

“Ons onderzoek is een uitnodiging aan derden om zich 

ermee te bemoeien. Het is geen blauwdruk en zelfs geen 

ontwerp. Het biedt een ondergrond. Er zijn enorm veel 

ondernemers in het gebied, van alle politieke gezindten 

en in alle inkomensgroepen. Hier zouden we specifieker 

naar willen kijken. Je kunt die dynamiek benutten, ROC-

ers koppelen aan een internationaal bedrijf als Ecofys of 

aan iemand die groente verkoopt vanuit zijn garage. Er is 

zoveel interessants gaande, het vraagt slechts om traffic-

king, om organisatie. Daarvoor zou je een wijkcorporatie 

willen hebben. 

“wij zijn ervan overtuigd dat interdisciplinair denken 

de toekomst heeft. wil je dat stimuleren dan heb je 

schoolvoorbeelden nodig. we zouden graag nog eens 

doorpraten met de partijen die door Daniëlle Arets zijn 

geïnterviewd. Het is nu tijd to put your money where your 

mouth is. Utrecht is hier best goed in, maar kan het meer 

manifest maken. Soms lijken gemeentelijke keuzen op-

portunistisch. Op het niveau van de buurt en de straat 

mag de kracht van bewoners van ons structureel het uit-

gangspunt zijn. Dit vraagt een andere rol van de ruimte-

lijke disciplines. Om met Reimar von Meding te spreken: 

van architect worden we ‘actietect’. De gemeente moet de 

structuur van de stad als geheel bewaken, zodat de eco-

nomie, bereikbaarheid en gekleurdheid niet in het geding 

komen. En kan zelf voorbeelden geven. bij een gebied als 

de meubelboulevard bijvoorbeeld is een inpandige par-

keergarage prioriteit. Dat zou de gemeente voor kunnen 

financieren. Het vraagt lef om die rol te pakken.”

MARTiNE BAKKER

Team Mixed Up bestaat uit Ellen wilms (Tauw), Arnold Meijer 
(INbO), Maria Hoogendijk (gemeente Utrecht) en wineke van  
Muiswinkel (Radio Rodeo). In het avondprogramma van de mani-
festatie Shared Space lichtten zij hun aanpak toe en presenteerden 
zij hun onderzoeksresultaten, die onder meer zijn vervat in een 
radioreportage. In een interview op 1 maart ging het team nader  
in op de ideale rolverdeling en de kansen voor de toekomst. 

iNTERViEw

https://soundcloud.com/user-785590344/woonwensen-stadseiland
https://soundcloud.com/user-785590344/woonwensen-stadseiland
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Deelgebieden stadseiland

1. Vooroorlogs wonen: Oog in al 
2. Stadsentree
3. Naoorlogs wonen: Halve Maan, 

Kanaleneiland en Transwijk
4. Park Transwijk
5. Merwedekanaalzone
6. Meubelboulevard
7. Westraven

oNtwErpEND oNDErzoEk

Verbeteringskansen per gebied 
Opgaven Verdichten Duurzaam 

Groen Gezond 
Nieuwe 

mobiliteit
Functie

mix
Ruimtelijke 
kwaliteit

1. Vooroorlogs

2. Stadsentree

3. Naoorlogs

4. Park Transwijk

5. Merwedekanaalzone

6. Meubelboulevard

7. Westraven 

Bijdrage aan verbetering :    geen          gering - redelijk      groot        zeer groot

Vooroorlogs woongebied

Naoorlogs woongebied

Mixed-up gebied: wonen, werken, 

voorzieningen

Voorzieningen: sport, scholen, winkels

Doorgaand water en groen

Groenstructuur; gebruik, routes

Functiemix,  nieuwe bebouwing 

Horeca / cultuur 

Verbeteren relatie wonen-park

Stadsentree met identiteit

Inspelen op milieuzones A12

Visie: verdichting motor 
voor ruimtelijke kwaliteit 

T            Transformeren via verdichting 

DEElGEBiEDEN STADSEilAND

VERBETERiNGSKANSEN PER GEBiED

1. VOOROORlOGS wONEN: OOG iN Al

2. STADSENTREE

3.  NAOORlOGS wONEN: HAlVE MAAN, 

KANAlENEilAND EN TRANSwiJK

4. PARK TRANSwiJK

5. MERwEDEKANAAlZONE

6. MEUBElBOUlEVARD

7. wESTRAVEN

DE iNDEliNG iN DEElGEBiEDEN EN DE TABEl MET VERBETERKANSEN VOOR HET STADS-

EilAND. DE TABEl lAAT ZiEN DAT ER iN DE DEElGEBiEDEN MERwEDEKANAAlZONE,  

MEUBElBOUlEVARD EN wESTRAVEN OP MEERDERE ASPECTEN iETS TE VERBETEREN VAlT.

HET PRiNCiPE VAN DE TABEl MET VERBETERKANSEN iS OOK TOEPASBAAR iN ANDERE DElEN VAN DE STAD.

ViSiE: VERDiCHTiNG KAN DE RUiMTEliJKE KwAliTEiT VERBETEREN.

KiJK VOOR HET VOllEDiGE ONDERZOEK OP www.AORTA.NU
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DE MEUBElBOUlEVARD BiEDT KANSEN OM FUNCTiES TE MENGEN EN OM OP NiVEAU EEN wOONlAAG MET TUiNEN TOE TE VOEGEN.wESTRAVEN lEENT ZiCH VOOR VERDiCHTiNG MET BEHOUD VAN HET GROENE KARAKTER.

wESTRAVEN PROFiElEN

KiJK VOOR HET VOllEDiGE ONDERZOEK OP www.AORTA.NU
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TEAM NiEUw STADSEilAND

> De gemeentelijke verdichtingsopgave is opgeschroefd 

naar 60.000 inwoners en 30.000 woningen. Om grip te 

krijgen op de schaal vergelijkt dit team het Utrechtse 

stadseiland met eilanden in andere steden zoals New 

York en Nantes. Daarbij komt ook de aansluiting op de 

rest van de stad aan de orde. Juist de schaal biedt kansen 

voor een aantrekkelijk en duurzaam OV-systeem, co-creatie 

en duurzame energie. Een combinatie van de steden-

bouwkundige scenario’s clustering, lint en spreiding biedt 

de meeste kansen. 

Omdat het stadseiland nu al zo divers is, moet er een 

sterk raamwerk en een afgepaste ontwikkelstrategie per 

 buurt komen. Het ontwikkelen van de woonbebouwing 

moet overal samen met de huidige en toekomstige be-

woners gebeuren, door uit te gaan van doelgroepen en 

co-creatie: eerst komen de bewoners bij elkaar, dan 

worden coalities met de bouwer gevormd en dan wordt er 

pas gebouwd. gentrificatie is uit den boze – het moet een 

sociale mix worden. Daarom is het belangrijk om nieuwe 

woontypen te introduceren voor de lage- en midden-

inkomensgroepen. Dat zijn er zes: co-living, short stay, 

het thuishuis, het stadsgezinshuis, microappartementen 

en tijdelijke tiny houses.

Sterk raamwerk en een afgepaste  

ontwikkelstrategie per buurt.

De rol van de gemeente is idealiter het aanwijzen van 

ontwikkellocaties en het opstellen van een raamwerk 

en regels. De toekomstige bewoners bereik je in eerste 

instantie middels een website. Ook wordt er een energie-

corporatie opgericht van en voor het stadseiland. wat 

het wonen betreft wordt het stadseiland enorm divers, 

wat de randen betreft krijgt het een stevige, herkenbare 

grens. Hier plant Team Nieuw Stadseiland een ringpark 

met een lengte van 11 kilometer. Dit ‘Rondje Stadseiland’ 

wordt een nieuw stadspark voor Utrecht-west met kleine 

subrondjes via groene dwarsverbindingen. binnen het 

nieuwe geheel behouden de verschillende parkdelen hun 

eigenheid.

tEAM nIEUw StADSEIlAnD: 
> “Door op de schaal van het stadseiland naar zaken als 

mobiliteit, doelgroepen, energie en verkeer te kijken kun 

je er op een andere manier over nadenken en meer reali-

seren dan wanneer dat ‘ieder voor zich’ gebeurt. wij zijn 

geïnspireerd door de duurzame en vernieuwende trans-

formatie van Île de Nantes, een voormalige industrie-

terrein op een eiland in de Loire. De rijke verscheiden-

heid van Île de Nantes maakt tegelijkertijd duidelijk hoe 

belang rijk branding is om de boel bij elkaar te houden. 

Ook het stadseiland kan een overkoepelend merk zijn. 

Het is een kwestie van balans. Aan de ene kant zoek je 

controle, aan de andere kant kijk je welke delen je los 

kunt laten. Het loslaten is minstens zo belangrijk want 

alleen zo krijg je vernieuwing. Met het Rondje Stadseiland 

hou je controle, dat is een stevig ruimtelijk principe.  

Er wordt nu al een paar jaar door de gemeente gezegd 

dat het een goed idee is! 

“Er is in Utrecht een goede omslag gemaakt door te kiezen 

voor verdichting in plaats van verdere uitbreiding in het 

buitengebied. Je ziet de gemeentelijke organisatie er 

door veranderen, al is het nog steeds vrij bureaucratisch 

en verkokerd. Het zou goed zijn om met multidisciplinaire 

teams te werken en gemeentelijke budgetten samen 

te voegen. Ook zou er meer ruimte mogen zijn voor ex-

periment. Vrije ruimte om uit te zoeken hoe energie en 

mobiliteit bijvoorbeeld anders op nieuwbouw aan kunnen 

haken. Het stadseiland biedt wat dat betreft een mooie 

dwarsdoorsnede van de stad en is daardoor een goede 

proeftuin.

“Experiment is er bij gebaat dat niet alle ogen er op  

gericht zijn. Kies voor de periferie, waar geen al te grote 

belangen in het spel zijn. Vervolgens kun je hier je best 

practice uit halen en op grote schaal toepassen. In de 

Merwedekanaalzone voel je de druk van de grote belangen 

die er spelen. Toch ligt zelfs hier de mogelijkheid van 

verschillende typen opdrachtgeverschap open.  

Uit de discussies blijkt dat sommige eigenaren inderdaad 

meer betrokken willen zijn, maar dat de meeste mensen 

gewoon een huis willen. Voor een gezonde, verscheiden 

stad heb je ze allebei nodig. 

“Aan de vraag naar woonruimte voor gezinnen komt 

Utrecht onvoldoende tegemoet. Zij willen best in hoge 

dichtheden wonen als de voorzieningen, de openbare 

ruimte en de routes naar bijvoorbeeld de scholen maar op 

orde zijn. Mensen die geen eigen auto hebben moeten wel 

een deel-auto kunnen pakken. Als je het verdichtings-

proces begint met een coalitie krijgen aspirant bewoners 

meer zeggenschap. Het bevordert de variatie in woningen 

en woontypologieën. Er kan goedkoper en waarschijnlijk 

ook beter worden gebouwd. En, misschien wel het belang-

rijkste, buurten zijn al ontstaan voordat er gebouwd is. 

“Dit moet goed gebeuren, want het gevaar bestaat dat de 

gezonde stad slechts voor de happy few bereikbaar wordt. 

Ook de grondprijs is van belang. Je kunt niet de maximale 

grondprijs binnenhalen en tegelijkertijd maximaal gevari-

eerd en sociaal bouwen. Hier is de gemeente aan zet. Met 

efficiënte woningplattegronden en micro-appartementen 

kun je de prijs van de woning laag houden, omdat die 

gekoppeld is aan de grondprijs. Al is het nu nog wel duur 

om die plattegronden goed te ontwerpen.

“Je moet klein beginnen want dingen worden nu uitgevon-

den, het is er nog niet. Op het idee van de doelgroepen, 

het delen van voorzieningen, en op de groeistrategie voor 

mobiliteit en energie – zodat het stadseiland energie-

neutraal kan worden – moet verder worden gestudeerd. 

De gemeente kan een pioniersgebied aanwijzen en daar 

kaders voor stellen. Met kaders weet je waarbinnen je 

kunt spelen. En de pioniersprojecten hoeven ook niet 

meteen groots en meeslepend te zijn.”

MARTiNE BAKKER

Team Nieuw Stadseiland bestaat uit Marco broekman (Marco 
broekman Architecten), gerwin de Vries (LINT Landscape  
Architecture) en Marije van bork (HIK ontwerpers). Tijdens de  
manifestatie Shared Space specificeerden zij de opgave – die door 
hen werd aangescherpt – en presenteerden zij de uitkomst van  
hun onderzoek. Aanvullend schetste het team in een interview op  
1 maart de ideale omstandigheden voor innovatieve verdichting  
van Utrechtse wijken. 

PRESENTATiE

iNTERViEw

HET iNTERNET wORDT iNGEZET OM BEwONERS TE PROFilEREN 

EN HEN EEN ACTiEVE ROl TE GEVEN iN HET PlANPROCES.
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lANGS DE RANDEN VAN HET STADSEilAND KOMT EEN lANGGEREKT PARK DAT DE VERSCHillENDE DEElGEBiEDEN VERBiNDT.
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DE SCHAAl VAN HET STADSEilAND (iN ROOD) VERGElEKEN MET DE 

UTRECHTSE BiNNENSTAD EN ANDERE STADSEilANDEN.

STRATEGiEKAART TOONT MOGEliJKHEiD OM TE  

VERDiCHTEN, RElATiE MET DE OMGEViNG, wATER- EN GROENNET-

wERKEN EN OV-STRUCTUUR.

VERDiCHTiNG ORGANiSCH

VERDiCHTiNG lANGS HET RONDJE “STADSEilAND” VERDiCHTiNG DOOR COMBiNATiE SCENARiO’S

VERDiCHTiNG MERwEDEKANAAlZONE

FASERiNG VOOR HET REAliSEREN VAN HET GROENE ‘RONDJE STADSEilAND’, iNClUSiEF SUBRONDJES iN FASEN 2 EN 3.

KiJK VOOR HET VOllEDiGE ONDERZOEK OP www.AORTA.NU

lEEFBAARHEiD T.O.V. DE REGiO

 ONDERZOEK NAAR VERDiCHTiNGSPRiNCiPES

VERDiCHTiNG KNOOPPUNTEN



44 45oNtwErpEND oNDErzoEk

AliBi VOOR SOCiAAl CONTACT
>bewoners willen zoveel mogelijk zelfstandig blijven 

wonen. Over het algemeen geldt dat hun wereld kleiner 

wordt en de sociale contacten uitdunnen. Dat maakt het 

moeilijker om hun leven naar tevredenheid in te richten, 

om het even wat ze daarin belangrijk vinden: de een 

hecht aan schoonheid en de ander wil zich blijven mengen 

in het maatschappelijk debat. Om daaraan tegemoet te 

komen is het volgens willemieke van den brink belangrijk 

om alibi’s te bieden voor sociaal contact, zodat ouderen 

makkelijk interactie aangaan met buurtbewoners zonder 

zich hulpbehoevend te voelen. De netwerken moeten 

gebaseerd zijn op gedeelde interesses, op wat ze zijn en 

kunnen, in plaats van op leeftijd of op wat ze niet meer 

kunnen.

Michou Nanon de bruijn onderzocht hoe ondernemers 

deel uit kunnen maken van het zorg- en of leefnetwerk 

in de buurt. Een kok kan bijvoorbeeld eten bezorgen voor 

bewoners en een stomerij biedt een was- en strijkservice. 

Taken die vooralsnog vooral in het zorgcentrum zijn 

onder gebracht maar die ondernemers kunnen toevoegen 

en integreren in hun werkzaamheden. Zij noemt dit de 

buiten-barth Club. De deelnemende bedrijven van de 

buiten-barth Club krijgen een ‘zilverkeurmerk’ en  

worden regelmatig door het gasthuis bijgeschoold.

Door de kwaliteiten van de hofjes en het routenetwerk 

dat ze verbindt in de binnenstad te gebruiken ontstaat 

er een netwerk van ontmoetingsplaatsen van bewoners 

met gedeelde interesses. De binnentuin van het bartho-

lomeus gasthuis kan een belangrijke schakel zijn in het 

routenetwerk. Dit werd uitgewerkt door Esther van de 

wiel. Het bartholomeus gasthuis zelf werd uiteraard ook 

onder de loep genomen. Onder de noemer barth voor de 

buurt keerde wies Harmeling samen met Meintje Delisse 

het gasthuis binnenstebuiten. Vier verschillende entrees 

moeten ervoor zorgen dat buurtbewoners het centrum 

makkelijker binnenstappen. De grenzen tussen zorg-

centrum en de buurt worden volgens het duo op die  

manier minder scherp gemarkeerd.

Lees meer: 

https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/het_nieuwe_bartho-

lomeus_gasthuis_de_resultaten/

link naar de volledige publicatie: 

http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/magazine_het_nieu-

we_bartholomeus_gasthuis/

DESiGN CARES:  
HET NiEUwE BARTHOlOMEUS 
GASTHUiS
In opdracht van het bartholomeus gasthuis, het Stimuleringsfonds Creatieve industrie 
en Architectuurcentrum Aorta onderzochten de ontwerpers willemieke van den brink, 
Esther van de wiel, wies Harmeling, Meintje Delisse en Michou Nanon de bruijn in april 
2016 hoe ontwerp de vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen in de binnenstad van 
Utrecht kan ondersteunen. Zij werkten samen met medewerkers van het bartholomeus 
gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen en kwamen uit op vier strategieën voor 
een integrale keten van welzijn, wonen en zorg. 

DE PUBliCATiE DESiGN CARES
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maNIfEstatIE 

> Het middagprogramma spitste zich toe op zorg in de 

wijk. Na een key note van ‘actietect’ Reimar von Meding 

(KAw Architecten, winnaar van de Hedy d’Anconaprijs 

2015) werden de uitkomsten van het stadsatelier Design 

Cares: Het Nieuwe bartholomeus gasthuis gepresen-

teerd. Reimar von Meding, Hélène wust (bestuurder 

woonzorgconcern IJsselheem), Henk van der woude  

(directeur architect Remake), Ester van de wiel en  

Inge Niks (directeur Ixin Vastgoed Ruimte en Retail)  

bespraken aan de hand van dit voorbeeld de mogelijk-

heden om waardig oud te worden in je eigen leefomgeving.

Het avondprogramma spitste zich toe op ‘de gezonde 

stad’. Architectuurfilosoof Jacob Voorthuis (TU Eind-

hoven) trapte af met een key note over het streven 

naar gezonde verstedelijking. De twee teams die in het 

stadsatelier Think big! onderzoek deden naar gezonde 

verstedelijking presenteerden hun resultaten. Daarna 

gingen Jacob Voorthuis, Peter Steijn (programmadirecteur 

Healthy Urban Living, gemeente Utrecht), Paul Roncken 

(adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht) en  

Paulus Jansen (wethouder gemeente Utrecht, o.a. wonen 

en sport) hierover in discussie. Het middag- en avond-

programma vonden plaats in de grote zaal van Het Huis 

Utrecht en werden gemodereerd door bart Cosijn. Het 

publiek nam deel aan de discussies.

Tussentijds werd er in het café en foyer een vegetarisch 

driegangendiner opgediend, met de mogelijkheid om 

twee pauzelezingen bij te wonen. In de eerste lezing 

vroeg architectuurhistoricus bettina van Santen  

(gemeente Utrecht, afdeling erfgoed) zich af wat we  

konden leren van burgemeester Fockema Andreae, die  

in 1918 met een uitbreidingsplan anticipeerde op een  

verwachte groei naar 450.000 inwoners. In de tweede 

lezing gaf Steven Delva (DELVA Landscape Architects) 

praktijkvoorbeelden van circulaire stedenbouw, zoals  

het Amsterdamse plan buiksloterham. In Utrecht is hij 

onder meer betrokken bij het plan wisselspoor, vlakbij 

Het Huis Utrecht. Twee jonge reporters – in 2040 zijn zij 

37 – voelden het publiek tijdens het diner aan de tand 

over de toekomst. De antwoorden op hun vraag ‘wat zou 

u willen veranderen aan Utrecht?’ werden direct gepre-

senteerd in de foyer.

wAT VRAAgT gEZONDE VERSTEDELIJKINg VAN ONS –  

bEwONERS, ONTwERPERS, bELEIDSMAKERS EN  

OPDRACHTgEVERS – EN VAN ONZE ONDERLINgE  

RELATIES? EN KUN JE EIgENLIJK wEL 25 JAAR VOORUIT 

DENKEN? LEES DE INTEgRALE KEY NOTE VAN  

JACOb VOORTHUIS: www.AORTA.NU

SHARED SPACE!
Op woensdag 25 januari sloot Aorta het  
onderzoeksprogramma Shared Space! af 
met een een manifestatie van 16.00 tot 
22.00 uur in Het Huis Utrecht. 

FOTO’S EN iNTERViEwS FlEUR KOOT EN iDA BAKKER
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> De levenskwaliteit is door de eeuwen heen explosief 

gestegen, maar de complexiteit ook, poneert Reimar von 

Meding in zijn key note. Dat heeft als gevolg dat mensen 

minder invloed ervaren op hun leven. Als voorbeeld geeft 

hij de prijs voor eten, waarin zaken als belasting en  

arbeidsloon wel zijn doorberekend, maar de langetermijn-

effecten voor het milieu niet. “De mens als consument 

moet zich schikken aan het eind van een complexe keten.” 

Von Meding ziet de tijden echter veranderen, onder meer 

in de omslag van energie-afnemer naar particuliere 

energieproducent.

Ook de zorg verandert. Mensen willen volgens Von Meding 

zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Hij denkt dat die wens 

er altijd al was, maar dat de zorgstelselstructuur er niet 

op aansloot. Die structuur ligt onder vuur nu de bevolking 

ouder wordt en zorgkosten onder druk staan. Er wordt 

nagedacht over wijkzorg waarin wijkbewoners en lokale 

ondernemers een rol spelen. “Zodat ouderen om hulp 

kunnen vragen zonder zich bezwaard te voelen. Het maakt 

het zorgplaatje actiever, dynamischer, meer betrokken. 

Het leidt tot een zorgsysteem waarin de burger invloed 

heeft en samen met anderen de regie kan nemen.”

Von Meding gelooft dat je met onderzoek een heel eind 

komt, mits je goed luistert naar wat iemand wil en je die 

input consistent en consequent toepast in een project. 

Daarnaast moeten er grote en kleine partijen betrok-

ken zijn. Dus niet alleen de gemeente, de zorginstelling 

en de woningbouwcorporatie, maar ook het onderwijs, 

de bewoners en buurtverenigingen. Von Meding maakt 

een vergelijking met de Romeinse muur aan de Schots-

Engelse grens. “Met alleen kleine stenen zou die gaan 

schuiven. Enkel grote stenen zorgen ook niet voor stevig-

heid. Juist de combinatie van kleine en grote stenen zorgt 

dat die muur er al eeuwenlang staat.”

Het debat gaat na de key note en de presentaties van  

Design Cares al snel over mentaliteit. wanneer er  

veranderingen in het spel zijn voelt Helene wust altijd 

weerstand bij cliënten en werknemers. “Daarom moet je 

starten met de welwillenden”, stelt Henk van der woude 

voor. “behoedzaam formuleren en langzaam vertrouwen 

winnen.” Hij detecteert een omslag in denken en doen, 

van eenheid naar diversiteit en van passiviteit naar acti-

viteit. Ook Inge Niks geeft aan dat het concept van aparte 

ruimtes in de zorg verandert naar een opvatting van ge-

integreerd welzijn. Om de transformatie te verduidelijken 

noemt ze het café van de Hema als ontmoetingsplek. 

Iemand uit het publiek heeft een nog beter voorbeeld, 

de Albert Heijn in Moerwijk, die bingo’s organiseert voor 

buurtbewoners waarbij de winnaars producten mee-

krijgen die over datum zijn.

In het proces van conventionele naar moderne zorg moeten 

oude patronen worden losgelaten. Of in de woorden van 

Von Meding: “De bakker ís er al, hij wordt alleen over het 

hoofd gezien.” Dat komt volgens wust doordat er tot voor 

kort budget was om alle diensten in de zorgcentra onder 

te brengen. “Vervolgens ging het nieuwe zorggebouw 

dat daarop was gebaseerd voor twintig jaar de boeken in 

want investeringen in vastgoed hebben nu eenmaal een 

lange afschrijving. Maar de samenleving en de zorgvraag 

veranderen veel sneller,” stelt Von Meding. Men beaamt 

dat je daarom beter kunt spreken van processen dan van 

projecten.

Maar wie pakt het proces op? wat betreft het vastgoed ligt 

de regie volgens wust bij de gemeente. Van der woude: 

“Het moet voor iederéén werken. Alle partijen moeten 

gekend worden in het proces.” wust beaamt dat weder-

kerigheid belangrijk is. “Een zangclub voor de buurt in 

het gasthuis is prachtig, en dat kun je gratis aanbieden, 

maar dan wel op voorwaarde dat de demente bewoners 

mee mogen blijven doen.” Niks onderstreept het belang 

van het denken vanuit de behoefte: “Zo vervagen de gren-

zen tussen binnen en buiten en dat is prima, maar beide 

partijen moeten dan wel een zangclub willen.” Van der 

BOUwEN AAN EEN STERKE 
ROMEiNSE MUUR

woude ziet in de zangclub een goed voorbeeld van een 

fysieke ruimte die een netwerk mogelijk maakt.

Annemarie Vollenberg, manager Huis in de wijk van het 

bartholomeus gasthuis, haakt vanuit het publiek in op 

de discussie. Ze geeft aan dat er al samenwerkings-

verbanden bestaan, zoals het personeel van Zizo dat ook 

in de serre van het gasthuis heeft gewerkt. Zizo is een 

restaurant waar verstandelijk gehandicapten werken 

om de hoek van het bartholomeus gasthuis. “Voor de 

bewoners met dementie speelt veiligheid een grote rol. 

Dat maakt het soms lastig vernieuwende initiatieven uit 

te voeren,” aldus Vollenberg. Toch staan ondernemers uit 

de buurt er voor open, merkten de ontwerpers van  

Design Cares in hun onderzoek. Von Meding denkt dat 

een goede ondernemer altijd kansen ziet, “dat is de  

definitie van een ondernemer!” Hij raadt aan om vooral 

ook het economisch perspectief te benoemen. Henk van 

der woude vindt dat ook de beoogde resultaten benoemd 

moeten worden, zodat een project niet alle kanten op 

zwalkt. Inge Niks wijst op het belang om iets uit te pro-

beren zonder garantie op resultaat.

De uitvoerbaarheid blijft een punt van zorg. Een binnen-

stadsbewoonster in het publiek vraagt naar het unic  

selling point van het restaurant van het bartholomeus 

gasthuis. Vollenberg zegt dat de eisen die de zorg stelt 

aan bijvoorbeeld licht, en ruimte voor rolstoelen,  

concurrentie bemoeilijken. Helene wust gooit het over 

een andere boeg: “In Zwitserland is er een restaurant 

voor blinden. Het is er pikdonker, maar het is hartstikke 

hip. Mensen zijn op zoek naar onthaasting. En ja, de con-

frontatie met lijden zoals je die in een zorgcentrum hebt, 

kan hard zijn, maar daar moeten we mee leren omgaan. 

Het leven ís namelijk lijden!” Het blijft een uitdaging om 

ideaal en werkelijkheid bij elkaar te brengen, en alle 

betrokkenen mee te krijgen, om zo te bouwen aan een 

stevige zorgketen gericht op cohesie in de buurt en zelf-

redzaamheid oftewel aan een stevige Romeinse muur. 

lEES DE VOllEDiGE BiJDRAGE VAN REiMAR VON MEDiNG OP  

www.AORTA.NU KiES THEMA GEZONDE STAD.  

ERiK OUwERKERK, 9 FEBRUARi 2017

Het is er pikdonker,  

maar het is hartstikke hip.

Het plenaire middagprogramma van de manifestatie Shared Space draaide om gezond 
oud worden – in het bijzonder in de Utrechtse binnenstad. Reimar von Meding (KAw)  
gaf een algemene key note. Daarna werden de resultaten van het ontwerpend onder-
zoek Design Cares: Het nieuwe bartholomeus gasthuis gepresenteerd en vervolgens 
bediscussieerd onder leiding van bart Cosijn.
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maNIfEstatIE 

> Architectuurfilosoof Jacob Voorthuis trapt de avond 

af met de conclusie dat gezamenlijkheid onmisbaar in 

het streven naar een gezonde stad is. Er zijn zelfs frisse, 

nieuwsoortige allianties nodig. Minstens zo belangrijk is 

de definitie van ‘gezonde stedenbouw’ die voortdurend 

gezamenlijk dient te worden vastgesteld, om tunnelvisie 

en wijdlopigheid te voorkomen. In de loop van de avond 

komen de allianties en de definitie meermaals aan de 

orde in de presentaties van de stadsateliers Think big!  

en in de daaropvolgende discussie.

Over de richting die de ateliers inslaan zijn de tafelgasten 

het eens. Paul Roncken wijst nog wel op het risico dat 

de ideeën gestoeld zijn op de huidige populariteit van 

Utrecht en ons huidige, “mythische geloof in gezondheid”. 

Ook mist hij een “Constant Nieuwenhuizen-achtige blik”. 

Utrecht mag van hem nog veel meer groeien, al maakt 

dat het mobiliteitsvraagstuk cruciaal. Jacob Voorthuis 

waarschuwt dat je bij grote ontwikkelingen oog moet 

houden voor details. Die maken een stad volgens hem 

uniek en tot een fijne plek om te wonen. Paulus Jansen 

vindt het interessant om te zien hoe je de verdichtings-

opgave in het stadseiland verder kunt trekken dan  

alleen de nu reeds ontwikkelde Merwedekanaalzone.  

Het spreekt hem aan om de groenstructuur te benutten 

voor een fietsnetwerk. Dat kan, net als het idee voor het 

Rondje Stadseiland, een stip aan de horizon zijn voor de 

komende jaren. Peter Steijn denkt dat het goed kan zijn 

om bij concrete ontwikkelplannen voortaan standaard een 

visie voor het bredere gebied er omheen te formuleren.

bij een gezamenlijke ambitie is het de vraag wie de regie 

voert. Paulus Jansen ziet hier expliciet een rol voor de 

gemeentelijke overheid. Veel marktpartijen opereren  

tenslotte regionaal of zelfs internationaal. Ook corpo-

raties en bottom-up-initiatieven hebben volgens hem 

behoefte aan regie. Je kunt dit niet in de eentje regelen. 

Hij vond het goed dat de ateliers gericht waren op alle 

inkomensgroepen. Ambitie zet hij liever af tegen geld, 

waarbij hij opmerkt dat een hoge ontwerpkwaliteit niet 

duur hoeft te zijn. Als voorbeeld noemt Jansen het Lint 

rond het Máximapark in Leidse Rijn. 

Paul Roncken wil weten wie de ontwikkelingen gaat 

betalen. Er is discussie over de noodzaak van een ouder-

wetse ontwikkelpartij versus een innovatief verdienmodel 

waarin energie en mobiliteit bijvoorbeeld geld opleveren 

naast het wonen. bij zo’n model is er geen behoefte aan 

een masterplan maar aan samenwerkende partijen.  

Maar wanneer maak je dan een ontwerp en hoe organiseer 

je de participatie? Roncken refereert aan het middag-

programma, waarin dit vraagstuk ook al voorlag: “Het 

lastige is dat je eigenlijk niks kunt tekenen als je nog 

moet luisteren, terwijl een tekening wel handig is voor 

de communicatie.” Hij ziet vooral hier een rol voor de 

overheid als regisseur, die betrokkenen de ruimte geeft 

en ontwikkelingen aanjaagt. Daar zijn overheden volgens 

hem alleen “nog niet zo goed in”.

De rol die het energievraagstuk krijgt in de verdichtings-

opgave, of de inzet op fietsverkeer en openbaar vervoer, 

is volgens Paulus Jansen een politieke keuze. Het is aan 

de gemeente om te besluiten om van het gasnet af te 

gaan of openbaar vervoer te faciliteren. Hij houdt een 

pleidooi voor de fiets die vijf keer zo goedkoop is als 

openbaar vervoer en tien keer zo goedkoop als de auto. 

“En de fiets draagt bij aan ons welzijn, we blijven er 

gezond en sociaal mee. Een nieuwe tramlijn is duur en 

inflexibel. Een fietsnetwerk is fijnmazig en flexibel. Dit 

college wil de ruimte voor de auto concreet terugdringen. 

De auto heeft logistiek echter ook een rol, zoals voor het 

ophalen van afval of bereikbaarheid voor de brandweer. 

we willen wel vergroenen, maar geen utopische koers 

varen.” Volgens hem schuilt de finesse in de afwerking. 

Daarover kun je met elkaar in gesprek.

Paul Roncken wil best utopisch denken. Hij noemt differen-

tiatie de nieuwe utopie. De grondige analyses van beide 

teams spreken hem dan ook aan. Peter Steijn is het hier 

mee eens, maar vindt het een ontzettend moeilijke opgave. 

GEZAMENliJK GEZOND

“bij beide teams zag je toch iets van een blauwdruk – de 

wegen waren bijvoorbeeld leidend voor de verkaveling. 

Moeten we die wegen niet een keer overkluizen? Het 

drastisch aanpakken in plaats van de stedenbouw er 

steeds op blijven aanpassen? Een stad met wegen is altijd 

verschrikkelijk.” 

Is het tekenend dat Paulus Jansen zich niet wil verliezen 

in een utopische koers terwijl Paul Roncken er juist op 

aanstuurt? Of dat wel wordt gerefereerd aan de pauze-

lezing over Fockema Andreae, die honderd jaar geleden 

de stad bestuurde, en niet aan die van de vooruitstrevende 

landschapsarchitect Steven Delva? Hij is co-ontwerper 

van Circulair buiksloterham, waaraan zich een brede  

alliantie heeft gecommitteerd van stadsdeel, waterbedrijf, 

corporatie, energieleverancier, waterschap, universiteit, 

ontwerpers, ontwikkelaars, ecologisch-ingenieurs et 

cetera, die zelfs een gezamenlijk manifest opstelden. Aan 

zo’n stap lijkt Utrecht gezien de aarzelende discussie nog 

niet toe.

De eerste gezamenlijke Utrechtse definitie van gezonde 

stedenbouw is op 25 februari voorzichtig gesteld en nog 

te broos om richting te geven. Het is positief dat alle 

betrokken partijen aangeven dat zij hier wel behoefte 

aan hebben. En dat Paulus Jansen in zijn laatste woord 

benadrukt dat de stad het sowieso gaat doen, gezond 

verstedelijken.

MARTiNE BAKKER, 22 FEBRUARi 2017

Er zijn zelfs frisse, nieuwsoortige allianties nodig.

Na een driegangendiner, twee pauzelezingen en mini-interviews van jonge reporters, 
startte het plenaire avondprogramma van de manifestatie Shared Space. Jacob Voort-
huis (TUe) opende met een key note. Daarna presenteerden de twee teams van Think 
big! de uitkomsten van hun ontwerpend onderzoek. Vervolgens leidde bart Cosijn een 
discussie over gezonde verstedelijking in Utrecht.
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1. VoRMgEVEn AAn DE tUSSEntIjD 

Angst voor het onbekende kan resulteren in weerstand 

van bewoners bij stedelijke transformatieprocessen. Niet 

alleen over de ambitie, ook over de motivatie voor de  

transitie zijn bewoners vaak onvoldoende geïnformeerd.  

De uitdaging is om juist voor de tussen fase met passende 
oplossingen te komen. Hoe kun je bewoners grip geven 
op de transitie?  
 

2. Co-CREAtIE MEt REgIE  
Zeker aangaande urgente thema’s als duurzaamheid zijn 

lange termijnvisies van belang. Bewoners spelen steeds 

vaker een rol maar kunnen door hun focus op de korte  

termijn niet altijd en in iedere fase intensief betrokken zijn. 

De uitdaging is om een duidelijke visie te ontwikkelen 
op de zeggenschap van alle stakeholders en de manier 
waarop zij gedurende de planvorming inspraak hebben.    
 

3. ExPERIMEntEER MEt tECHnologISCHE  
MogElIjkHEDEn 

Stedelijke visies van experts zijn voor bewoners moeilijk 

te lezen, terwijl hun intuïtieve ontwerpvermogen wel van 

belang is. in een gesimuleerde omgeving kunnen zij een 

blik in de toekomst werpen en meer begrip krijgen voor de 

mogelijkheden van hun gebied. 

De uitdaging is om te experimenteren met technologie en 
een visie te ontwikkelen op de manier waarop deze een 
interface kunnen vormen tussen de visie van experts en 
gebruikers. 
 

4. REAlIStISCH & DUURzAAM ontwERPEn  
Beslissingen van nu kunnen bijdragen aan een duurzame 

toekomst. Ze moeten realistisch, maar we moeten ook 

ontwrichtende keuzes durven maken. 

De uitdaging is om het duurzaam en circulair bouwen op 
een realistische manier mee te nemen in de ontwikkel-
plannen. wat zijn haalbare doelstellingen en hoe kunnen 
we het ambitieniveau verhogen? Hoe kan Utrecht een 
klimaatneutrale stad worden?  
 

SHARED SPACE SHARED SPACE 

5. gEzonDE gRoEI 
Een gezonde stedelijke groei betekent: slim kijken naar 

plekken en functies om tot alternatieven voor inbreiding te 

komen en niet automatisch kiezen voor hoogbouw, geen 

clustering van hogeropgeleiden in de binnenstad en een 

gezonde economische ontwikkeling.  

De uitdaging is om een visie te ontwikkelen op gezonde 
groei en daarbij rekening te houden met groen, stedelijke 
ontwikkeling, menging van sociale milieus en aantrek-
kelijkheid voor bedrijven.  
 

6. RUIMtE kRIjgEn En RUIMtE nEMEn 

De Nieuwe Omgevingswet geeft steden de mogelijkheid om 

hun visie op ruimte zelf vorm te geven. Om de Utrechtse 

filosofie Healthy Urban living goed in te vullen is lef nodig 

en moet dit uitgangspunt bij iedereen bekend zijn. 

De uitdaging is om te verkennen welke ruimte ontstaat 
met de komst van de nieuwe omgevings wet en waar de 
kansen en mogelijkheden voor Utrecht liggen om ruimte 
te nemen. 
 

7. DRoMEn En VERHAlEn MEEnEMEn In DE  
StEDElIjkE AnAlySE 

Ontwerptrajecten zijn te eenzijdig gericht op de gebruiks

waarde van de omgeving. we  willen omgevingsen 

toekomstwaarden aan elkaar koppelen en vergeten de 

belevingswaarde. Die schuilt in de dromen en passies van 

bewoners, in visionaire vergezichten en in de verhalen uit 

het verleden. 

De uitdaging is om te verkennen hoe verhalen over  
het gebied en dromen over de toekomst een goede rol 
kunnen spelen in de stedelijke analyse.  
 

8. MooI En SlIM InnoVEREn 

Meetbare feiten, nieuwe inzichten over architectuur, design 

en smart technology en nieuwe materialen krijgen niet 

vanzelf een plek in een slimme stedelijke ontwikkeling. 

Jonge ontwerpers en architecten kunnen beter in stelling 

worden gebracht. 

Het zou goed zijn om innovatieve materialen, technieken 
en toepassingen te verkennen in deze ontwerpopgaven. 
 

9. IntERVEntIES oP gEbIED VAn PoSItIEF  
bURgERSCHAP 
Vanuit de gedragswetenschappen zijn inzichten ontwikkeld 

op het gebied van nudging: ontworpen interventies die 

aanzetten tot een bepaald gedrag. Elementen op openbare 

trappen kunnen gebruikers bijvoorbeeld stimuleren om de 

trap boven de roltrap te verkiezen en aantrekkelijke afval

scheidingspunten houden het stedelijke gebied schoon. 

Hoe kunnen we interventies ontwerpen die positief  
burgerschap stimuleren? 

 

10. ExPERIMEntEREn HoUDt In: DURF tE FAlEn  
En tE lEREn 

De impact van vernieuwende initiatieven zou groter 

kunnen zijn als er systematisch gereflecteerd werd op 

wat goed gaat en wat niet. De reflectieve werkwijze van 

ontwerpers wordt in de stedelijke ontwikkeling zelden 

gehanteerd. Ook biedt de schaal van experimenten soms 

nauwelijks ruimte voor herhaling, gebeurt evaluatie zelden 

vanuit de behoefte om zaken te snel verbeteren en is er 

angst om te falen.  

De uitdaging is om op zoek te gaan naar een ideale 
schaal om te testen en te experimenten op weg naar 
daadwerkelijke verbetering.

Het snel groeiend inwonertal van Utrecht wordt opgevangen met extra woningen  
in de bestaande stad. Zijn hier vernieuwende woonoplossingen mogelijk en kan  
verdichting samengaan met vergroening? welke oplossingen zijn economisch rendabel 
en duurzaam? Hoe zorgen we bovendien voor een stad waarin bewoners, bestuurders, 
projectontwikkelaar en ontwerpers gezamenlijk tot goede oplossingen komen?  

aaNbEvELINGEN
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in 2016 onderzocht AORTA met interviews, city talks, een 

conferentie, ontwerpend onderzoek en een manifestatie 

het thema gezonde stedenbouw. Dit is een samenvatting 

van de resultaten. De komende jaren zet AORTA dit onder

zoek voort.


