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LUNETTEN-KONINGSWEG // FRANCIS OLISLAGERS

Veel opgaven strekken verder dan de gemiddelde  

gemeentegrens. Klimaat, energieopwek, biodiversiteit, 

CO2uitstoot, het stopt allemaal niet bij een administratieve 

grens. Het zijn eigen opgaven die we niet meer kunnen 

negeren. Opgaven die geïntegreerd moeten worden in de 

toekomstige ontwikkeling van gebieden. Het maakt de uit-

daging complex maar ook tot een kans om meer dan ooit 

1+1=3 te realiseren. In balans met de vraag hoe mensen  

in deze veranderende context willen wonen en werken.

AORTA agendeert met haar programma voortdurend de 

rol van ontwerpen. We pleiten er voor om de inclusieve 

kracht van ontwerpend onderzoek te benutten voor  

complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo maken we 

de kansen van nieuwe vraagstukken zichtbaar, en zetten 

het als middel in om het gesprek te voeren. We richten 

ons op de veranderingen in de bestaande stad, en op 

nieuw ontworpen stadsdelen, hoe mensen er gaan wonen, 

werken en leven.

Met de vaststelling van de RSU geeft de gemeente richting 

aan de grote opgave: waar kunnen we nieuwe woningen 

en voorzieningen realiseren? Met de introductie van de 

barcode geeft ze een signaal af: we bezien niet alleen de 

hoeveelheid woningen maar ook de relatie met andere 

opgaven om zo tot een prettige woonomgeving te komen.

Wat als we nu! het landschap voorop zetten door dat 

eerst te ontwerpen? Rekening houdend met de planten en 

dieren die er al leven, die ook behoefte hebben aan slaap-

plekken, looproutes en lekker willen zonnen in een veilige 

omgeving. Zoals een van de ateliermeesters zei: als je de 

grond op zijn kop houdt, moet je eens zien wat er allemaal 

uit valt! En dan pas bezien hoe de verdere verstedelijking 

dat landschap kan versterken? Met de studie naar station 

Lunetten/Koningsweg, hebben we een eerste stap gezet 

in de zoektocht hoe dit knooppunt kan verdichten als het 

landschap een gelijkwaardig systeem is in plaats van de 

restpost die het vaak toch is! Lees hier hoe dat vraagt om 

een wezenlijk andere benadering!

 

Het landschap en de waarde ervan spelen ook een grote 

rol in het onderzoek naar Landschappen van Verlangen. 

Deze studie, die we samen met PARK en MooiSticht  

hebben geïnitieerd, stelt dat de opwek van zonne-energie 

geen doel moet zijn, maar een middel om het landschap 

te versterken. En in dat gebruik van het landschap door  

de eeuwen heen ligt ook de sleutel: want met de andere 

transities in gedachten, zoals bodemdaling, stikstof en 

de landbouw zelf, is het versterken van het landschap 

verbonden aan nieuw en ander gebruik. Wat zijn die land-

schappen van verlangen waar de diverse opgaven worden 

verbonden? En wat is er nodig om daar te komen? In twee 

gebieden van het Groene Hart laten vier ontwerpbureaus 

zien wat er mogelijk is. Met dat in de hand kan het gesprek 

gevoerd worden met de gemeenteraden, de boeren, de 

burgers en andere belanghebbenden over de ambities 

voor het landschap van het Groene Hart in de toekomst.

2021 was een jaar van tegenstellingen: van lockdown 

naar open tot weer in een lockdown. Deze wisselende 

omstandigheden hebben ons doen besluiten vooral online 

activiteiten te ontwikkelen. Productietijd kan niet telkens 

worden aangepast aan de coronamaatregelen. Met een 

breed scala aan online activiteiten hebben we het publiek 

tijdens de Dag van de Architectuur kennis kunnen laten 

maken met de bijdrage van architectuur aan een prettige

samenleving. Na de zomer konden we voorzichtig weer  

naar buiten. We ontwikkelden een nieuwe tour die deel-

nemers mee neemt langs de Stadsbuitengracht waar 

de ontwikkeling van de groene gordel rond het centrum 

centraal stond. De steeds veranderende opvattingen over 

wonen, werken en recreëren zijn nog goed zichtbaar in  

de aanwezige architectuur en publieke ruimte. Toch is  

het elkaar ontmoeten in de brede zin van het woord, een 

essentieel onderdeel van ons programma. Daarom op 

naar een nieuw jaar waar live ontmoetingen de basis  

vormen voor het programma.

Eveline Paalvast // Mei 2022

https://www.aorta.nu/krommerijn/
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6     HET AGENDERENDE PROGRAMMA     7NIEUWE VRAAGSTUKKEN... 
EN DE KRACHT VAN ONTWERPEN

WAT ALS? /  WAT NU!
DATA: 24 MAART EN 2 JUNI 2021 // LOCATIE: ONLINE // VORM: DRIE PRE-

SENTATIES, TWEE ONLINE WERKEVENTS EN ONLINE MAGAZINE //

SAMENWERKINGSPARTNERS: IMOSS, SVP, DS LANDSCHAPSARCHI-

TECTEN // DEELNEMERS: NS, PRORAIL, GEMEENTE UTRECHT, 

PROVINCIE UTRECHT, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

SYNCHROON, LINGOTTO, BPD. FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS  

CREATIEVE INDUSTRIE, SPONSOREN AORTA, MINISTERIE VAN INFRA-

STRUCTUUR EN MILIEU EN GEMEENTE UTRECHT

Knooppuntontwikkeling
In twee werksessies verkenden we met een groep beleid-

smakers, ontwerpers, stedenbouwkundigen en (land-

schaps) architecten de potentie van de knooppuntontwik-

keling Lunetten/Koningsweg. Landschap en groen worden 

vaak als restruimte gezien, en niet integraal meegenomen 

in het ontwerp van stedelijke omgevingen. Wat als we 

eerst het landschap ontwerpen en van daaruit het knoop-

punt verstedelijken? Ontstaan er nieuwe woonkwaliteiten 

bij een verdichtend knooppunt? Wat wordt de betekenis 

van een nieuw station in het netwerk, en voor de wijk?

Vorm
Door de corona maatregelen zijn er twee online werk-

events georganiseerd. De oorspronkelijk geplande ge-

biedsexcursie is vervangen door een drietal filmpjes, een 

uitgebreide reader en een artikel Een woonervenparadijs 

met een stedelijk knooppunt over de ontwerpidealen van 

de wijk Lunetten, door Sanne van Drenth.

 

Aan de drie filmpjes werkten mee: Tom van Tilborg,  

Ministerie Infrastructuur & Milieu over de opgave om 

mobiliteit en wonen te verknopen in het kader van het 

MIRT-onderzoek, Sanneke van Wijk, stedenbouwkundige 

gemeente Utrecht vertelt over de uitgangspunten en am-

bities van de RSU, toegespitst op het knooppunt Lunetten/

Koningsweg en Floris Brekelmans neemt ons mee in de 

ontstaansgeschiedenis van de ecologische waardes van 

het stroomgebied van de Kromme Rijn.

EERSTE ONLINE WERKEVENT

DATUM: WOENSDAG 24 MAART 2021 // TIJD: 10:00 – 12:30 UUR //  

LOCATIE KERNTEAM: IMOSS, AMERSFOORT 

Tijdens dit online werkevent is de waarde van het gebied 

verkend met het landschap als vertrekpunt, aan de hand 

van de thema’s toegankelijkheid, natuur en identiteit.

Deelnemers waren: landschapsarchitecten, stedenbouw-

kundigen, ecologen, historici en ontwikkelaars, werkzaam 

bij de gemeente, provincie, het ministerie van I&M, het 

waterschap, NS, Prorail en marktpartijen. We zijn gestart 

met drie prikkelende en inspirerende presentaties:

Futuristische blik
Als aftrap verbeeldt tekenaar Ronald van der Heide de 

ambities uit de RSU in een futuristische tekening. AORTA 

vroeg hem om alle ambities te extrapoleren naar een 

toekomstig beeld en groen een volwaardige plek te geven. 

Om de toekomstige ontwikkelingen die in de driehoek zijn 

geprojecteerd zijn waar te maken, kun je volgens hem niet 

anders dan stapelen. Dat principe voert hij ver door: naast 

hoogbouw met op de bovenste verdieping openbare ruimte 

zijn er bijvoorbeeld ook een of twee ‘vrije’ verdiepingen, voor 

publieke initiatieven. De groenstructuren lopen in zijn teke-

ning over het spoor en de snelweg en door gebouwen heen.

Groene poorten
Architect en onderzoeker Merten Nefs presenteerde het 

concept van het station als poort naar het buitengebied.

Voor de Vereniging Deltametropool en de provincie 

Noord-Holland typeerde hij de stations in Noord-Holland  

op functie en ligging. Een van de stationstypen uit dit 

onderzoek is de ‘buitenpoort’: vaak niet meer dan een 

perron en vanwege het geringe aantal reizigers dat er 

gebruik van maakt, maar wel een station waar je zó de 

natuur in stapt. Omdat recreatie- en natuurgebieden vaak 

slecht bereikbaar zijn met het ov, kan een buitenpoort een 

oplossing bieden. Nefs concludeert dat de recreatiegebieden 

rond Utrecht nu al onder druk staan, ‘mensen gaan er 

vanuit het hele land naartoe’. Hij denkt dat buitenpoorten 

die drukte kunnen kanaliseren, mits je het gebied bijvoor-

beeld samen met de landschapsbeheerder zoneert.

Mecanoo: station als eindbestemming
Architect Armand Paardekooper Overman van Mecanoo 

neemt ons in vogelvlucht mee langs enkele inspirerende 

stationsprojecten. Deze stations passen perfect in hun 

omgeving en zijn steeds vaker een bestemming op zich.  

In Delft ontwierp Mecanoo een station/ stadskantoor 

waarin verschillende nieuwe functies worden gecombineerd.  

In Kaohsiung (Taiwan) staat een station van Mecanoo  

dat een landschap op zich is. Op organische wijze hebben 

sporen, bussen, een tempel en sportfaciliteiten een plek 

gekregen. De relevante vraag bij de ontwikkeling van zo’n 

gebied is: welke identiteit heeft het en hoe kun je die ver-

sterken? Het is belangrijk om te benutten wat er is, zegt 

Paardekooper Overman. Zoals het landgoed achter het 

station van Dordrecht, waar Mecanoo aan werkt.  

Een publieke route boven de sporen zorgt voor een  

natuurlijke verbinding tussen park en stad. Het oude  

stationsgebouw wordt weer een echte entree.

In Utrecht werkt Mecanoo aan die andere driehoek te  

midden van sporen: Cartesiusdriehoek waar fietsen, 

wandelen en het elkaar ontmoeten voorop staan. Paarde-

kooper Overman: “In Utrecht is de verdichting maximaal. 

Hoe hoger en dichter de stad, hoe meer je ook de publieke 

ruimte zou moeten ontwerpen en toe moeten naar 

wandelsteden.  Als je de auto te gast maakt, heb je een 

enorme ruimtelijke potentie “.

Breakout sessies: de wandelaar, de dieren en  
cultuurhistorie
In drie breakouts, ieder onder leiding van een ontwerper, 

kijken we vanuit verschillend perspectief naar de ruimte-

lijke kwaliteit van het gebied. Stedenbouwkundige Esther 

Vlaswinkel (SVP) zet de bril op van de wandelaar, land-

schapsarchitect Maike van Stiphout (DS Landschapsarchi-

tecten) verplaatst zich in de dieren, stedenbouwkundige 

Joram van Otterloo (IMOSS) neemt cultuurgeschiedenis 

en identiteit als uitgangspunt. Via het online whiteboard 

Miro delen de groepen hun foto’s, ideeën en tekenen ze 

verbindingen op de kaart.

IMPRESSIE KNOOPPUNT LUNETTEN // RONALD V.D. HEIDE ONTWERP STATION DORDRECHT // MECANOO

https://www.aorta.nu/blog/woonervenparadijs-knooppunt/
https://www.aorta.nu/blog/woonervenparadijs-knooppunt/
https://www.aorta.nu/blog/woonervenparadijs-knooppunt/
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Workshop beloopbaarheid
Esther Vlaswinkel zoekt naar de kernwaarden die het ge-

bied tot een aangenaam gebied maken voor wandelaars. 

De Miro-kaart van de beloopbare stad laat de verbindingen 

zien tussen station en groene gebieden. Wandelaars 

hebben behoefte aan geënsceneerde routes, bijvoorbeeld 

langs de Kromme Rijn en Amelisweerd. Je zou het unieke 

erfgoed van de waterlinie, ‘waar je middenin uitstapt’ 

moeten kunnen ervaren. Tegelijkertijd zijn er veel ob-

stakels in de vorm van infrastructuur en hekken. Er zal 

onthekt, ondertunneld of overkapt moeten worden om 

ontsluiting mogelijk te maken. De driehoek is nu moeilijk 

toegankelijk voor de auto en vanuit het perspectief van de 

wandelaars moet dat vooral zo blijven.

Workshop Natuurinclusiviteit
Maike van Stiphout kijkt met de deelnemers vanuit het 

gezichtspunt van het dier. Waardevolle biodiversiteit 

draagt ook bij aan ruimtelijke kwaliteit. De casus beperkt 

zich tot egels, mussen en padden, als vertegenwoordigers 

van dieren die leven in water, aarde of lucht. De ‘dieren’ 

concluderen dat áls de mensen hier dan zo nodig een 

station willen, zij graag blijven beschikken over poeltjes, 

schaduwplekken, een snoer van prikbosjes, verbindingen, 

rommeligheid. Omdat het plaatselijke dieet door de kalk-

grond bijzonder is, willen zij dat zo houden. De Miro-kaart 

laat zien welke verbindingen voor de dieren belangrijk 

zijn. Deze moeten in stand blijven zodat zij goed kunnen 

‘vluchten en flirten’.

Workshop cultuurhistorie, regionale en lokale identiteit

Cultuurhistorie is in zichzelf gelaagd. Het gaat over langere 

lijnen, zoals oude rivierlopen en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Als geopperd wordt om de sporen te verleggen 

zodat de stap naar Amelisweerd vanzelfsprekender wordt 

is de reactie: ‘het betekent nogal wat, maar het is niet 

ondenkbaar’. Ook wordt een tweezijdig station voorge-

steld, aan de ene kant stedelijk, aan de andere kant een 

poort naar het groen, en wordt er gewezen op de nabijheid 

van de historische begraafplaatsen. Omdat de ligging op 

kleigrond ‘de aanleiding vormt voor deze plek’ zou je de 

Kromme Rijn als drager voor de ontwikkelingen kunnen 

nemen. Op die manier kan er bijvoorbeeld een groene 

scheg komen van de binnenstad naar het buitengebied, 

langs het nieuwe station.

 

TWEEDE WERKEVENT

DATUM: WOENSDAG 2 JUNI 2021 // TIJD: 10:00 – 12:30 UUR // 

LOCATIE KERNTEAM: IMOSS, AMERSFOORT // DEELNEMERS: VIA ZOOM, 

ICM MIRO

Het gebied zit vol met waardevolle aanknopingspunten die 

bepalend zijn voor de identiteit en de aantrekkelijkheid van 

het gebied. We gaan nu dieper in op de consequenties,  

logica en wenselijkheid van deze en andere conclusies.  

De aanknopingspunten benutten we om de ontwerp- en 

ontwikkelprincipes te destilleren voor een landschap dat 

in balans is met verstedelijking, en waar stad en land-

schap elkaar versterken. Waar functies worden  

gecombineerd en waar goede aansluiting is op verschil-

lende modaliteiten. Om dat te bereiken is er een land-

schap nodig dat op zichzelf kan functioneren.

Na een korte samenvatting door Joram van Otterloo met 

de belangrijkste conclusies van de vorige keer, volgde een 

korte pitch van Maike van Stiphout over de belangrijkste 

principes van natuurinclusiefontwerp. Vervolgens start 

de eerste breakout ronde, geleid door ontwerpers Maike 

van Stiphout (DS landschapsarchitecten), Esther  Vlas-

winkel (SVP stedenbouw) en Joram van Otterloo (IMOSS) 

over Identiteitals uitgangspunt. De belangrijkste vraag is: 

welke dragers hebben we nodig om een landschap dat op

zichzelf staat, te realiseren?

Na een korte pauze trapt Esther Vlaswinkel de tweede 

breakout ronde af met een pitch met de belangrijkste 

vraag: neem je het landschap uit de vorige ronde als  

uitgangspunt, hoe versterken we dit landschap met 

verstedelijking? Of kan dat helemaal niet? Wat betekent 

dat voor mobiliteitsconcepten, programma, woonvormen, 

moeten er voorwaarden komen als je daar wilt wonen?  

We sluiten af met de twee ontwikkelprincipes die het 

meeste bepalend zijn.

 

ONLINE PUBLICATIE PAMFLET STATION KROMMERIJN

DATUM: NOVEMBER 2021

 

Na deze beide werkevents zijn de drie ontwerpbureaus en 

AORTA aan de slag gegaan om de belangrijkste ontwikkel- 

en ontwerpprincipes te destilleren. Dit heeft geresulteerd 

in een uitgebreide online publicatie waarin alle resultaten 

gebundeld zijn. Al werkende maakt de omkering (eerst 

het landschap, dan pas verdere verstedelijking met alle 

bijbehorende ruimtevragen) duidelijk dat dit een andere 

manier van ontwikkelen is. Door het landschap als zelf-

standig systeem te positioneren, wordt het gelijkwaardig 

aan andere systeemvraagstukken zoals mobiliteit. Dat het 

landschap eeuwenlang een vormende factor was in dit 

gebied, en door dat weer te omarmen, kun je de huidige 

groene stukjes ontsnipperen. Het versterkt de historische 

structuren en zichtbaarheid van de Hollandse Waterlinie, 

en past goed bij de wijze waarop Lunetten is ontwikkeld: 

waar historische groenstructuren hand in hand gingen 

met de ontwikkeling van de wijk. Het vraagt om enkele  

radicale ingrepen: bijvoorbeeld het bundelen van het OV, 

wat  de barrières in het gebied vermindert. Of het ver-

plaatsen van het beoogde station, waardoor het als poort 

naar het landschap en de stad kan fungeren.

Daarmee is dit een statement: de naam Station Kromme-

rijn drukt precies uit waar het hier om draait, of om zou 

moeten draaien: het landschap van de Kromme Rijn.  

De naam is een pamflet dat de noodzaak om vanuit het 

landschap te redeneren onderstreept. En een pamflet dat 

de toekomst bewaakt. Want onder meer opdrachtgever-

schap en gronduitgifte waren aspecten die, hoewel super-

relevant, nog niet echt aan de orde kwamen bij Wat Als? 

/ Wat Nu!, en waar het nog mis zou kunnen gaan. Station 

Krommerijn is dan ook vooral een pamflet om elkaar 

gedurende het complete, schier eindeloze proces van een 

verdichtingsopgave als deze, blijvend te kunnen vinden.

Pamflet voor Station Krommerijn analyseert hoe land-

schap en verstedelijking elkaar kunnen versterken, en hoe 

de genius loci van deze plek dat ondersteunt.

ONLINE PRESENTATIE

DATUM: DINSDAG 9 NOVEMBER 2021 // LOCATIE KERNTEAM: IEDER 

VANUIT EIGEN LOCATIE // DEELNEMERS: VIA TEAMS

 

De resultaten zijn gepresenteerd aan wethouder van 

Hooijdonk.

HET AGENDERENDE PROGRAMMA

https://www.aorta.nu/krommerijn/
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INTERACTIELANDSCHAP UTRECHT A12
DATA: 2021 – 2022 //  LOCATIE: UTRECHT / KNOOPPUNT PAPENDORP // 

DEELNEMERS: 2021 ONDERZOEKSFASE MET 3 ONTWERPERS  

2 EXPERTS KLANKBORDGROEP // 2022 FOCUS OP BREED PUBLIEK MET 

WORKSHOPS EN PUBLICATIE// VORM: ONTWERPEND ONDERZOEK / 

WORKSHOP / PUBLICATIE // SAMENWERKINGSPARTNERS: SWECO, 

IMOSS, STEFFEN NIJHUIS (OKRA, TU DELFT), FRANK SUURENBROEK 

(HVA). FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE, 

IMOSS EN SWECO, SPONSOREN AORTA

Ontwerpers krijgen steeds meer te maken met data. In 

gebouwontwerp wordt data al veelvuldig gebruikt voor 

ontwerpkeuzes, maar in de stedenbouw en gebiedsont-

wikkeling is het gebruik van data en de interactie tussen 

ontwerpkeuzes en data nog minder geïntegreerd. De 

verschillende omgangsvormen met data gaan ervanuit dat 

de selectie, validatie, analyse en toepassing van data van-

zelfsprekend volgen uit de vraagstelling. Het ontwerpend 

onderzoek Interactielandschap Utrecht draait dit om: wat 

gebeurt er als datasets de vraagstelling mee gaan sturen 

en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen eerder 

betrokken worden bij de selectie, analyse en verwerking 

van data? Levert deze werkwijze andere en wellicht nieu-

we inzichten op en dus ook alternatieve ontwerpopgaven?

Met Interactielandschap pakt AORTA in samenwerking 

met een team van ontwerpers en experts een concrete 

casus aan. Door verschillende type datasets te zoeken 

en te verknopen ontstaan nieuwe inzichten die als input 

gelden voor het ontwerpproces. Op die manier creëert het 

ontwerpteam nieuwe perspectieven op de ontwerpopgave 

en zoeken we naar kansen en/of nieuwe ontwerpaanlei-

dingen die de ruimtelijke kwaliteit kunnen verstevigen.

Het ontwerpend onderzoek staat onder leiding van een 

kernteam dat bestaat uit drie ontwerpers: Joram van 

Otterloo en Pedro Silva Costa van Imoss, Bas Horsting 

van Sweco, en AORTA als coördinator. Naast het kern-

team speelt het Klankbord een fundamentele rol om het 

Kernteam scherp te houden. Het Klankbord is samenge-

steld uit externe en onafhankelijke personen. Het bestaat 

uit Steffen Nijhuis (Head of Landscape & Spatial Design, 

waaronder het onderzoeksgebied Data & Digitalisering 

aan de TU Delft) in de rol van chroniqueur, en Frank 

Suurenbroek (Professor of Spatial Urban Transformation 

aan de Hogeschool van Amsterdam).

Het project werkt in drie iteratieve cycli waarin analyse, 

synthese en evaluatie plaatsvinden. Per cyclus verschuift 

de nadruk die gelegd wordt op de drie onderdelen. In de 

eerste cyclus ligt de nadruk op analyse, de tweede op 

synthese en de derde op evaluatie.

WERKEVENT

DATUM: 16 SEPTEMBER 2021 // LOCATIE: AORTA

DEELNEMERS: KERNTEAM, IMOSS, SWECO, AORTA, STEPHEN NIJHUIS 

Verschillende typen databronnen zijn geanalyseerd en ver-

schillende locaties zijn besproken die interessant zouden zijn 

om de focus op te leggen. Met aanvulling en bijsturing van de 

klankbordgroepis de analysefase succesvol afgerond.

ONLINE MEETING 

DATUM: 14 OKTOBER 2021 // LOCATIE: ONLINE

DEELNEMERS: KERNTEAM

We hebben de vervolgstappen voor de tweede cyclus 

online gepresenteerd. Als locatie werd Knooppunt 

Papendorp vastgepind. Dit is een van de toekomstige 

knooppunten die in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 

wordt voorgesteld. De locatie is interessant omdat hij 

momenteel gedomineerd wordt door mobiliteitsstromen 

en industrie. Daarnaast grenst het aan gemeentegrenzen 

en niet aan recreatiegebied. Door deze facetten zijn de 

ambities van woningbouw in een verstild en gezond gebied 

met bereikbaarheid van recreatie en voorzieningen op 

het eerste gezicht lastig te realiseren. Dit maakt het een 

interessante casestudy voor dit onderzoek. Behalve de 

ingezoomde casestudy van knooppunt Papendorp, richt 

SWECO hun onderdeel van het onderzoek op het grotere 

gebied van Utrecht als geheel. De groen/blauwe struc-

turen van de hele stad bieden namelijk een interessant 

startpunt om te achterhalen wat de meest ‘knooppuntvat-

bare’ plekken van de stad eigenlijk zijn. Er is afgesproken 

om de RSU 2040 en de barcodemethodiek die hierin wordt 

gehanteerd ook te hanteren. De barcodemethodiek is 

een werkwijze van de RSU 2040 om te waarborgen dat 

er genoeg van elke ambitie terugkomt op elk knooppunt. 

Tussen de verschillende ambities kunnen echter tegen-

stellingen ontstaan.

WERKOVERLEG 

DATUM: 1 NOVEMBER 2021 // LOCATIE: AORTA 

DEELNEMERS: KERNTEAM   

 

1 november hebben we een tussentijds werkoverleg gehad 

met Bas Horsting, Joram van Otterloo, Pedro Silva, Bas 

Nijhuis, Frank Suurenbroek en Jens van Kamp. Tijdens dit 

overleg hebben Bas en Pedro hun gezamenlijke inzichten 

gepresenteerd. In de tussenliggende tijd hebben ze beslo-

ten dat een gezamenlijk focuspunt toch beter is dan twee 

verschillende, en daarmee zijn alle pijlen op Knooppunt 

Papendorp gericht. Er zijn knopen doorgehakt over ambi-

ties die we zullen onderzoeken en testen tegen elkaar en 

type datasets die daarbij passen. De volgende fase zal zich 

richten op uitwerking van deze fase en in 2022 komt de 

eerste workshop met externe experts waarin de uitkom-

sten getest zullen worden met een breder publiek.
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WEBINAR HOOG GEBOUW(D)
DATUM: 28 JANUARI // LOCATIE: DE KAS, WOERDEN // DEELNEMERS: 

132 // VORM: WEBINAR // SAMENWERKINGSPARTNERS: PROVINCIE 

UTRECHT, PROGRAMMA GEZONDE LEEFOMGEVING

// FINANCIERS: PROVINCIE UTRECHT

 

Samen met de provincie Utrecht organiseert AORTA een 

inspirerend webinar over de kansen en uitdagingen van 

verschillende vormen van hoger bouwen. Op welke manier 

kan hoger bouwen een oplossing bieden voor de grote 

woonvraag in de provincie Utrecht?

De provincie Utrecht is een van de snelst groeiende 

provincies van Nederland en de behoefte aan woningen 

blijft de komende jaren toenemen. Gestapeld of hoger 

bouwen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het 

woningtekort. Maar hoe zorgen we dat hoogbouw aan-

trekkelijk is om in te wonen en te leven en welke locaties 

zijn geschikt? Hoe kunnen overheid en private partijen 

samenwerken aan een project met ruimte voor inbreng 

van bewoners? Hoe houden we het betaalbaar en zorgen 

we voor een goede balans tussen koop, huur en sociale 

huur waarbij wordt ingespeeld op de woonbehoeften van 

verschillende doelgroepen? En welke rol is er voor de 

provincie weggelegd in deze opgave?

 

Astrid Janssen, wethouder in de gemeente Amersfoort, 

presenteert de Hoogbouwvisie Amersfoort, over onder 

andere het organiseren van draagvlak in de gemeente.

Robert Winkel van Mei architects and planners / Nice 

Developers gaat in op het combineren van kansen bij het 

project SAWA. Hoe je een levendig, groen, betaalbaar en 

duurzaam gebouw maakt waar ‘iedereen’ in wil wonen en 

dat echt onderdeel van de wijk wordt.

Voor ieder bouwproject geldt dat het staat of valt met het 

proces dat eraan voorafgaat. In dit webinar komt ook dit 

vraagstuk ter sprake. Hoe kunnen overheid en private 

partijen samenwerken aan een project met ruimte voor 

inbreng van bewoners? 

DEBUURT // AM

SAWA WESTGEVEL PARK // WAX + MEI ARCHITECTS AND PLANNERS
HET AGENDERENDE PROGRAMMA
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LANDSCHAPPEN VAN VERLANGEN
DATUM: 2021 DOORLOPEND IN 2022. 11 OKTOBER KICK-OFF; 22 

OKTOBER, 11 EN 25 NOVEMBER PRESENTATIE ONTWERPTEAMS AAN 

BEGELEIDINGSTEAM, 4 NOVEMBER WERKBIJEENKOMST SCI; 22 

DECEMBER GEBIEDSCOMMISSIE // DEELNEMERS: ONTWERPTEAMS, 

GEMEENTEAMBTENAREN, BOEREN, BURGERS, NATUURBEHERENDE 

ORGANISATIES, ADVISEURS, COMMERCIELE ENERGIEPRODUCENTEN, 

WETHOUDERS, WELSTANDCOMMISSIE, // VORM: ONTWERPEND ONDER-

ZOEK, ONLINE PRESENTATIES // SAMENWERKINGSPARTNERS: PARK 

UTRECHT, MOOISTICHT, BEN KUIPERS, 5 SAMENWERKENDE GEMEEN-

TES LOPIKERWAARD // FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS CREATIEVE 

INDUSTRIE, 5 SAMENWERKENDE GEMEENTES LOPIKERWAARD

De transitie naar duurzame energieopwekking is een 

nieuwe maatschappelijke opgave die in veel gevallen 

direct conflicteert met hoog gewaarde landschappen zoals 

die in het Groene Hart.  Ook zonder deze opgave staat het 

landschap al onder druk door afnemende biodiversiteit, 

klimaatmaatregelen, uitputting van de bodem en kritiek 

op grootschalige landbouwsystemen.

Samen met de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

(PARK) Utrecht, en MooiSticht is AORTA gestart met een 

ontwerpend onderzoek naar innovatieve manieren om 

zonnevelden te integreren met oog voor landschappelijke 

kwaliteit. We kijken specifiek hoe de energieopgave in de 

Lopikerwaard gecombineerd kan worden met grotere om-

gevingsopgaven zoals de landbouwtransitie, bodem daling, 

waterberging, natuurherstel en recreatie. De waarde 

van het agrarische cultuurlandschap van het Groene 

Hart staat hierbij voorop. Het doel is om landschappen 

van verlangen te ontwikkelen waarbij zonnevelden een 

gewaardeerd middel zijn en aanjager van verdere gebieds-

ontwikkeling. Juist door het maken van slimme combi-

naties versterk je de landbouwtransitie en de landschaps-

ontwikkeling veel meer. Met dit onderzoek ondersteunen 

we ook de gemeentelijke afwegingskaders van de vijf 

deelnemende gemeentes Lopikerwaard: Woerden, Lopik, 

IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Het doel is dat  

partners met de resultaten het gesprek aangaan met  

boeren, burgers, de gemeenteraden, natuurbeherende 

organisaties, waterschappen en alle andere belangheb-

benden over hun ambities voor het landschap van de 

toekomst.

Er zijn vier ontwerpbureaus geselecteerd: Karres & 

Brands, DS landschapsarchitecten, UrbanSynergy en 

Vista. Zij onderzoeken de opgave aan de hand van twee 

studiegebieden in het Groene Hart. Zij zijn begeleid door 

het kernteam, en hebben verschillende keren aan hen 

gepresenteerd. De beide teams van het veenweidegebied 

hebben samen met de gebiedscommissie hun eerste 

inzichten besproken. Het SCI stimuleerde een community 

of practice door het organiseren van werkbijeenkomsten 

waar alle geselecteerde projecten aan deelnamen en  

kennis uitwisselden.

 

BUSEXCURSIE  

DATUM: 26 OKTOBER // LOCATIE: DOOR DIVERSE PROVINCIES //   

DEELNEMERS: 22: ONTWERPTEAMS, GEMEENTEAMBTENAREN,  

GEBIEDSCOMMISSIE // VORM: BUSEXCURSIE

 

Om een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkhe-

den van deze opgave is een busexcursie georganiseerd 

langs een vijftal gerealiseerde zonnevelden. Deze lieten 

verschillende inpassingen zien, van bidirectioneel laad-

plein, drijvende panelen, combi met frambozenkweek en 

beperkt versterken van natuurwaarden. Opvallend is dat 

de meeste gebieden niet toegankelijk zijn, en de plaatsing 

van de zonnepanelen domineert op het landschappelijk 

systeem. Op enkele plekken was er een korte toelichting 

door de eigenaren of ontwikkelaars.

TUSSENPRESENTATIES  

DATUM: 1 DECEMBER // DEELNEMERS: 85: ONTWERPTEAMS, GEMEENTE-

AMBTENAREN, WETHOUDERS, BOEREN EN BURGERS, COMMERCIELE 

ENERGIEPARTIJEN, RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED, HISTORISCHE 

KRINGEN STAATSBOSBEHEER, WATERSCHAP, BESTUURLIJK PLATFORM 

GROENE HART, ADVISEURS, BEWONERSORGANISATIES

// VORM: ONLINE WERKBIJEENKOMST MET BREAK-OUT SESSIES

// SAMENWERKINGSPARTNERS: PARK UTRECHT, MOOISTICHT, BEN 

KUIPERS, 5 SAMENWERKENDE GEMEENTES LOPIKERWAARD

// FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE,  

5 SAMENWERKENDE GEMEENTES LOPIKERWAARD

Op 1 december presenteerden vier ontwerpbureaus hun 

eerste bevindingen van het ontwerpend onderzoek naar 

de ‘Landschappen van verlangen’. Met dit onderzoek 

willen we dat de energieopgave onderdeel wordt van de 

grotere omgevingsopgaven. Hierbij staat de waarde van 

het landschap voorop! Het doel van het onderzoek is de 

huidige gemeentelijke afwegingskaders aan te vullen, 

zodat de ruimtelijke kwaliteit verbonden wordt met de 

nieuwe energielandschapen en de regionale thema’s zoals 

vergroting biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie en de 

beperking van bodemdaling.

Het onderzoek is nu halfweg. De ontwerpbureaus willen 

hun opgedane ervaring, kennis en inzichten delen en be-

discussiëren. Na een welkom door Lisa Peters (modera-

tor) en Tymon de Weger (wethouder gemeente Woerden), 

en een korte toelichting van Paul Ronken, Provinciaal 

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) over het project, 

worden de deelnemers over de twee studie gebieden ver-

deeld. In twee werksessies presenteren  

de ontwerpbureaus hun eerste resultaten. Vervolgens 

gaan we met elkaar in gesprek om de inzichten te  

bediscussiëren op hun waarden. Deze reacties nemen de 

ontwerpbureaus mee in hun ontwerpend onderzoek. Na 

de breakout sessies zijn de belangrijkste inzichten door de 

ontwerpbureaus plenair gedeeld.

KANALENEILAND ALS GROENE OASE
DATUM: 11 februari // LOCATIE: ONLINE // VORM: WEBINAR // DEEL-

NEMERS: ERFGOEDDESKUNDIGEN, AMBTENAREN VAN DIVERSE OVER-

HEDEN, INWONERS STAD UTRECHT, ADVISEURS EN ANDERE BELANG-

STELLENDEN// SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT 

PMB, (stedenbouw, erfgoed, water en beheer): RIJKSDIENST CULTUREEL 

ERFGOED; MITROS; HNSR; TAUW 

Hoe kunnen de oorspronkelijke ontwerpprincipes (van het 

groen) ingezet worden bij de klimaatopgave in de naoorlog-

se wijk Kanaleneiland? Webinar met landschapsarchitect 

Paul Achterberg en stedenbouwkundige Hester van Gent 

i.s.m. de Erfgoedacademie.

Nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie 

vragen om slimme oplossingen in naoorlogse wijken zoals 

Kanaleneiland. Ook zijn er wensen om de woningvoorraad 

te differentiëren, en te verdichten.  AORTA initieerde ont-

werpend onderzoek naar de toepassing van de oorspronke-

lijke ontwerpprincipes voor deze opgave voor Kanaleneiland 

Midden Noord. De uitkomst is een klimaat- en toekomst-

bestendige ontwerpgrammatica voor vergelijkbare naoor-

logse wijken. Wat zijn de generieke principes van het groen 

in de naoorlogse stedenbouw, gezien vanuit Kanaleneiland? 

En hoe werkt de samenhang tussen groenstructuren op 

wijkniveau, en in de straat. Met deze ontwerpgrammatica 

bepaal je beter hoe nieuwe ingrepen passen in de gehele 

compositie van de naoorlogse wijk, waar stedenbouw, 

groen en architectuur als geheel zijn ontworpen.

In dit programma is de verbinding gelegd tussen erfgoed, 

ontwerp en hedendaagse vraagstukken. Het onderzoek is 

tot stand gekomen via de Open Oproep Stedenbouw voor 

extremen II van het Stimuleringsfonds voor Creatieve In-

dustrie. Deze uitvraag was een onderdeel van het program-

ma Visie Erfgoed en Ruimte in opdracht van OCW en I&M 

en de RCE, deelprogramma Erfgoed en Water. 

De uitkomsten zijn gebundeld in een online publicatie.



18 19
BUSEXCURSIE ZONNEPARK HOUTEN // BEELD: AORTA



20 21PUBLIEK GEINFORMEERD……
EN DE BELEVING VAN ONTWERP

AORTA is een publieksorganisatie die de thematiek van 
de ruimtelijke ontwikkelingen van Utrecht wil delen met 
een zo breed mogelijk publiek. We slaan de brug tussen 
professionals en Utrechters. De publieksprogramma’s 
die we maken zijn een belangrijke tak in ons aanbod  
en we bieden elk jaar een laagdrempelig programma 
aan die de beleving van architectuur, stedenbouw en 
fenomenen van de stad centraal stellen. De tours, vlogs, 
presentaties, evenementen en educatieprogramma’s 
vertellen over belangrijke ontwikkelingen in de stad.  
Ze vertellen persoonlijke fascinaties en inspiraties,  
maar ook achterliggende motieven en redenen:  
waarom is de stad ontworpen zoals ze is? AORTA sluit 
waar het kan aan bij grotere culturele evenementen,  
en verzorgt aanvullend programma. Met een reeks 
educatie programma’s bereikt AORTA ook al jaren de 
scholieren van primair, voorgezet en hoger onderwijs. 
Een belangrijke rol in de stad waarbij AORTA als kennis-
centrum bijdraagt aan het verspreiden van deze kennis 
onder de nieuwe generaties.

DAG VAN DE ARCHITECTUUR  
EN DAG VAN DE JONGE ONTWERPER
DATUM: 18 EN 19 JUNI 2021 // LOCATIE: UTRECHT EN ONLINE //  

VORM: ONTWERPCASUS, DOE-HET-ZELF-TOURS, ONLINE PRESENTATIE, 

BLOGS // SAMENWERKINGSPARTNERS: BPD, SYNCHROON, BOUWIN-

VEST, AM, PEPNL // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT, VSB FONDS,  

KF HEINFONDS

 

Jaarlijks organiseren verschillende architectuurcentra en 

– initiatieven de landelijke Dag van de Architectuur (DvdA), 

waarbij het publiek kennis kan nemen van wat architectuur 

kan doen voor de leefomgeving. AORTA organiseert deze 

dag voor stad en regio Utrecht en maakt de vertaalslag 

naar de lokale situatie.

Architectuur / Klimaat
De Stichting Coördinatie landelijke Architectuurinitiatieven 

stelt sinds 2020 een landelijk thema vast om aandacht te 

vragen voor de grotere ontwerpopgaven. Dit jaar was het 

overkoepelende thema Architectuur / Klimaat. Binnen dit 

thema lag het accent op het klimaat en verduurzaming 

als maatschappelijke en ontwerpopgave en over de vraag 

welke rol ontwerpers  daarbij spelen. Op 19 juni 2021 vond 

de Dag van de Architectuur plaats. Gelet op de onduidelijk-

heid over de coronamaatregelen is dit jaar ingezet op een 

100% online programma. Hierdoor misten we het directe 

contact en interactie met het architectuur minnend 

publiek op de dag zelf, maar het gaf ons ook de kans om 

activiteiten in een nieuwe vorm aan te bieden. Verschil-

lende doe-het-zelf tours zijn uitgezet in Google Maps en  

in plaats van een gids ter plekke, gaven experts en archi-

tecten hun toelichting in de vorm van vlogs. Voordeel van 

een online programma is dat het toegankelijk blijft voor 

het publiek; de doe-het-zelf tours zijn onderdeel gewor-

den van ons reguliere touraanbod. 

Voorafgaand aan de DvdA werd de Dag van de Jonge 

Ontwerper (DJO) gehouden. Op acht verschillende locaties 

in het land zijn, waaronder Utrecht zijn jonge ontwerpers 

HERSTELDE SINGEL EN STADSHUISKAMER // BEELD: FRANCIS OLISLAGERS PUBLIEK GEINFORMEERD…… 
EN DE BELEVING VAN ONTWERP
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Veelzijdig Zijdebalen
Zijdebalen, een nieuwe wijk met ongeveer 500 verschillende 

woningen vlak bij de binnenstad, laat zien hoe verdichting

 als bouwopgave op een voormalig bedrijventerrein ge-

stalte kan krijgen. Aan de hand van acht punten lichten 

twee betrokken (landschaps) architecten Richard Koek 

van Rijnboutt en Nico Knipscheer van Venster Architekten 

de ontwerpopgave uit. In vlogs wordt de opzet en uitwerking 

van het plan toegelicht en kan de bezoeker via een doe-

het-zelf tour de punten bekijken.

www.aorta.nu/tours/veelzijdig-zijdebalen/

Blikvangers
Gekozen is om drie bijzondere projecten of architectonische 

iconen in Leidsche Rijn centrum centraal te stellen en drie 

in het centrum van Utrecht. Elke blikvanger is voorzien van 

een vlog waarin een direct betrokken ontwerper op geheel 

eigen wijze de ontwerp opgave voor het voetlicht brengt.  

De Centrum naar centrum fietstour verbindt de Blikvangers 

met elkaar.

•  In Leidsche Rijn is de focus gelegd op RAUM en ZUS  

(Zones Urbaines Sensibles) die specifiek met de expo-

sitie RAUM der Lusten aanhaakt op de ontwerpopgave 

van de stad van de toekomst. De expositie staat in de 

openlucht en kan live bezocht worden, bezoekers van 

de Dag van de Architectuur worden daartoe online voor 

uitgenodigd door Kristian Koreman.

•  Architect Anne Snijders van het Busstation Leidsche 

Rijn dat afgelopen jaar de Rietveldprijs heeft gewonnen 

licht haar ontwerp toe specifiek in het kader van duur-

zaamheid en klimaat. 

•  De recent opgeleverde Stadstuin Boedapest van Lodewijk 

Baljon landschapsarchitecten belicht de verbindingen 

tussen de verschillende groene ruimten in Leidsche Rijn 

in ontwerp waar bouwwerk en landschap samen komen.

•  In het centrum van Utrecht staat de blikvanger House 

Modernes die recent door ZZDP Architecten is heront-

wikkeld. Historisch onderzoek en het duurzaam restau-

reren staan hierbij centraal. 

•  Ditzelfde geldt voor Post Utrecht door Rijnboutt waar 

oud- en nieuwbouw met elkaar zijn verweven aan de 

Oudegracht.

•  Als laatste is een volledig nieuwbouwproject gekozen 

in het stationsgebied, het Platform door Venhoeven CS, 

waar vooral is ingezet om in binnentuinen en plateaus 

de biodiversiteit te vergroten.

3D UTRECHT
De online ontwerptool 3D Utrecht werd op de Dag van de 

Architectuur voor het eerst door de gemeente Utrecht 

gepresenteerd. In deze tool is Utrecht tot in detail is 

nagebouwd en het biedt tal van mogelijkheden om de stad 

interactief te beleven. De 3D stad is bij uitstek geschikt om 

te gebruiken bij het ontwerp van de ruimte. Hoe hoog of 

dicht wordt een toekomstig bouwproject en hoe past dat in 

de omgeving? Waar liggen riolen, archeologische vondsten, 

hoe lopen verkeersstromen. Met het simuleren van een 

zonnige dag wordt duidelijk hoe schaduwen gaan vallen. 

Toepassingen zijn eindeloos. Omdat het open source is 

kan iedereen eraan meebouwen, zowel een professionele 

doelgroep als het brede publiek.

Medeontwikkelaars Marcel Duffhuis en Arjan Koelewijn  

van de gemeente Utrecht namen deelnemers twee online 

presentaties mee in een ‘3D city tour’ langs enkele in-

spirerende projecten in de stad, waaronder Merwede 

Kanaal zone en Smakkelaarsveld. Ze laten zien welke 

mogelijkheden er zijn en hoe de tool gebruikt kan worden 

door professionals en inwoners van Utrecht. Vooral het 

interactieve deel, waar geïnteresseerden vragen over de 

toepasbaarheid konden stellen was voor beide kanten 

in contact gebracht met opdrachtgevers rondom actuele 

ruimtelijk thema’s. Op elke locatie werden workshops ge-

organiseerd voor jonge (landschaps) architecten en steden-

bouwkundigen die bemiddeld werden via het Professional 

Experience Programme (PEPnl). Met de opdrachtgever is 

een casus onderzocht en een innovatief multidisciplinair ont-

werp gemaakt. Het resultaat werd aan het eind van de dag 

openbaar gemaakt en ontsloten voor een breder publiek.

Programma Dag van de jonge ontwerper
AORTA en ontwikkelaar Synchroon organiseerden de Dag 

van de Jonge Ontwerper op 18 juni in de Utrechtse Ping 

Pong Club. 12 jonge ontwerpers gingen aan de slag met 

een casus over een nieuw te bouwen  stadscentrum aan 

de rand van de wijk Lunetten. In de RSU is dit een van de 

mogelijke nieuw te ontwikkelen stadscentra om de groei 

van de stad op te vangen. Centrale vraag: “Hoe kan dit  

gebied getransformeerd worden naar een nieuw, gemengd, 

hoogstedelijk stadsmilieu waar historie, toekomst, stad  

en natuur samenkomen?” De schetsontwerpen werden 

gepitcht aan Synchroon en Marcel Jansen, programma-

manager Ruimte en Baukje Coppens, manager Steden-

bouw en Mobiliteit, beiden van de gemeente Utrecht.  

De jonge ontwerpers lieten een aantal originele oplos-

singen zien om de infrastructurele barrières is overbrug-

gen en die tegelijkertijd de kwaliteit van de ruimte ten 

goede komen. Verder was hoogbouw die in natuurlijke ver-

binding staat met het groen een uitkomst. De deelnemers 

kijken terug op een energieke en inspirerende dag die voor 

velen de eerste fysieke bijeenkomst was na lange tijd.

www.aorta.nu/nieuws/dag-van-de-jonge-ontwerper-

utrecht/

Programma Dag van de Architectuur
Voor de Dag van de Architectuur hebben we ondanks de 

beperkingen van het 100% online aanbod een gevarieerd 

programma neergezet, dat ook na de dag beschikbaar 

blijft voor het publiek. 

DOE-HET-ZELF TOURS
Schaduw- en stegentour
Landschapsarchitect Marc Nolden heeft uitgebreid onder-

zoek gedaan naar het stegennetwerk van Utrecht, waarin 

de kwaliteiten en vooral ook kansen worden benoemd. 

Samen met hem  is een stegentocht uitgekozen die loopt 

van het Ledig Erf tot aan de Neude, die volledig is gefilmd 

en is uitgezet als doe-het-zelf tour. Het publiek kan zich 

laten meevoeren en bekijkt op zeven verschillende punten 

het commentaar in vlogs van Marc Nolden. Met het beeld-

materiaal en de toelichting van Nolden wordt inzichtelijk 

gemaakt waar de uitdagingen en kansen liggen om het 

stegennetwerk in te zetten voor klimaatadaptatie en het 

fijnmazig ontwerpen in de toekomst van Utrecht. De tour 

zet aan tot gericht kijken naar de bebouwde omgeving en 

het gebruik van de openbare ruimte, zoals mogelijkheden 

voor handel, sport en spel en verdichting. En zet aan tot 

nadenken over alternatieven als het gaat om klimaa-

tadaptatie, zoals hittestress, verkoeling en vergroening.

www.aorta.nu/tours/stegentour/

Van centrum naar centrum fietstour
Om de ambitie van Utrecht te laten zien als fietsstad en 

om de fiets als voortrekker voor duurzame mobiliteit in de 

spotlights te zetten is gezocht naar verschillende experts 

die vlogs wilden maken. Helaas ontbrak het de experts tijd 

om hiervoor vrij te maken. De fietstour is daarom in eigen 

beheer van AORTA gemaakt. De tour legt de verbinding 

tussen de online vlogs en doe-het-zelf tour in Utrecht  

Centrum en de vlogs en expositie in Leidsche Rijn Centrum.

Tijdens de route kan een podcast worden beluisterd, waar-

in de fietser kennis maakt met verschillende aspecten van 

duurzaamheid en het gebruik van de openbare ruimte. Op 

twaalf verschillende punten worden diverse onderwerpen 

uitgelicht zoals fietsenstallingen, ‘shared spaces’, rustige- 

en snelfietsroutes en toekomstplannen om de openbare 

ruimte voor langzaam verkeer aantrekkelijker te maken. 

Ook worden fietsers uitgenodigd om even stil te blijven 

staan bij de Blikvangers, waar de route langskomt.

www.aorta.nu/tours/centrum-fietstour/

www.aorta.nu/tours/veelzijdig-zijdebalen/
https://www.aorta.nu/nieuws/dag-van-de-jonge-ontwerper-utrecht/
https://www.aorta.nu/nieuws/dag-van-de-jonge-ontwerper-utrecht/
https://www.aorta.nu/tours/stegentour/
www.aorta.nu/tours/centrum-fietstour/
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leerzaam. Tijdens de bijeenkomst werd de link gedeeld 

waardoor bezoekers nu zelf de 3D stad kunnen bezoeken 

en gebruiken. 

www.aorta.nu/nieuws/3d-utrecht/

BLOGS
Twee artikelen zijn gerealiseerd over de verduurzaming 

als ontwerpopgave en hoe ontwerpers hier een rol in 

kunnen spelen. Beide stukken blijven toegankelijk op de 

website van AORTA. Architect Richèl Lubbers schreef een 

prikkelende blog over de mogelijkheid om met tiny-hou-

ses de hoogte in te gaan. Vooral appellerend aan starters 

en woningzoekenden die een plek zoeken waar ze minder 

ruimte innemen en hun vrijheid behouden.

www.aorta.nu/blog/boomhutflat-voor-woonstarters-2/

Het tweede stuk is een interview van Leon Sebregts met 

architect Jeroen Schilder van MVSA Architects en ontwik-

kelaar Robert Luyt over het project Wonderwoods dat in 

aanbouw is. Dit project belicht de mogelijkheid om groen 

in de architectuur te verwerken wat extra biodiversiteit en 

CO2-opname midden in de stad bevordert.

www.aorta.nu/blog/wonderwoods/

COMMUNICATIE DAG VAN DE ARCHITECTUUR
Via eigen kanalen en die van partners zijn brede promotie-

activiteiten ondernomen voor het programma van beide 

dagen. Vanwege het online programma onderdelen en 

omdat veel culturele instellingen nog grotendeels door 

corona gesloten waren, is er niet gekozen om gedrukt 

materiaal te maken maar is de focus volledig op online 

communicatie gelegd, 

De social media zijn ingezet  om een zo groot mogelijk 

podium te creëren en mensen actief te betrekken. Op 

Instagram is #mijngroenestek gelanceerd waar we in het 

bijzonder jonge Utrechters mee wilden aanspreken. We 

vroegen hen om foto’s van hun favoriete groene plaats te 

posten met de hashtag. Ook via LinkedIn, Facebook, de 

nieuwsbrief werden deze oproepen gedaan. Het leverde 

ruim 50 inzendingen van groene stekken op, waarvan we 

een selectie op de website hebben geplaatst.

Cijfers
De landingspagina van de Dag van de Architectuur had 

ruim 5.000 paginaweergaven van 2.800 bezoekers.  

De stegentour, Zijdebalen en 3D Utrecht zijn de meest 

bezochte pagina’s. Twee nieuwsbrieven zijn verstuurd 

naar 830 ontvangers met een open rate van 61-65%. 

Het persbericht is naar 174 perscontacten verstuurd in 

Utrecht en omgeving, en is o.a. door de belangrijke media: 

DUIC, UITagenda en De Architect overgenomen.

In de weken voorafgaand is doorlopend gecommuniceerd 

op onze social media kanalen, Linkedin (2531 volgers) 

Twitter (1946 volgers) en Instagram. Vooral Linkedin levert 

de belangrijkste interactie. De posts over de 3D Utrecht 

Tour deden het zeer goed met in totaal 4,258 views, 118 

likes, 15 reacties. Bekende twitteraars en architectuur 

influencers Arjan den Boer (3110 volgers) en Henk Hoog-

eveen (2.483 volgers) hebben de dag gepromoot.

TOURS
DATUM: DOORLOPEND // DEELNEMERS: 175 (TOTAAL) // LOCATIE: 

UTRECHT SCIENCE PARK, STATIONSGEBIED, LEIDSCHE RIJN CENTRUM, 

SINGEL // VORM: RONDLEIDING // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT, 

EIGEN INKOMSTEN

AORTA verzorgt rondleidingen op aanvraag voor een breed 

publiek door ontwikkelgebieden, architectuur en steden-

bouw vanaf de twintigste eeuw. Ondanks de wisselende 

coronarestricties gedurende het jaar hebben we ver-

schillende tours kunnen organiseren. Onder aanvragers 

bevinden zich onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven 

en particuliere groepen die de rondleidingen volgen als 

onderdeel van een werk- of studiebezoek, of vanwege 

persoonlijke interesse. 

Er is een nieuwe rondleiding aan ons aanbod toegevoegd: 

De Singeltour. Deze rondleiding is ontwikkeld door 

architectuurhistoricus en -gids Go Bruens in het kader 

van herstel van de Stadsbuitengracht en de indrukwek-

kende transformatie van de omgeving. De focus ligt op de 

ontwikkeling van het gebied vanaf 1900 tot heden.  

Met aandacht voor moderne architectuur rond Tivoli-

Vredenburg en Hoog Catharijne, De Inktpot, Jugendstill 

woonhuizen, de landschapsarchitectuur van het Zocher-

park, de volkswijk de Zeven Steegjes en de bolwerken 

waaronder park Lepelenburg. 

Om deze tour te lanceren hebben we 31 oktober en  

11 november een Singeltour georganiseerd met open 

inschrijving. Deze waren in korte tijd volgeboekt en  

leverden zeer positieve reacties op van de deelnemers, 

die in coronatijd weinig andere activiteiten hebben konden 

ondernemen. Fotograaf Francis Olislagers maakte foto’s 

van een van de rondleidingen.   

www.aorta.nu/nieuws/architectuurwandeling-singel/
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www.aorta.nu/nieuws/3d-utrecht/
www.aorta.nu/blog/boomhutflat-voor-woonstarters-2/
www.aorta.nu/blog/wonderwoods/
www.aorta.nu/nieuws/architectuurwandeling-singel/
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STUDIO ROOTS
DATA: 30 NOVEMBER EN 2 DECEMBER // LOCATIE: UTRECHT // CLICK 

F1: VOORMALIG PIETER BAAN CENTRUM / MEDIACOLLEGE UTRECHT // 

DEELNEMERS: +/- 100 MBOLEERLINGEN MARKETING, JOURNALISTIEK, 

COMMUNICATIE // VORM: LESPROGRAMMA // SAMENWERKINGSPART-

NERS: CLICK F1 // FINANCIERS: CLICK F1.

Click F1 is een kleine organisatie die zich richt op edu-

catie met behulp van digitale middelen. De doelgroepen 

variëren van scholen tot hogescholen en jeugddetenties. 

Het doel van Click F1 is om met behulp van digitale 

vaardigheden, de leerlingen een gevoel van trots, plezier 

en zelfverzekerdheid te bezorgen dat ze goed kunnen 

gebruiken voor de uitdagingen waar ze voor staan. Tijdens 

het project Studio Roots, hebben AORTA en Click F1 een 

lesprogramma verzorgd waarbij kinderen een filmpje  

maken met als uitgangspunt hun roots, hun wortels.  

Elk kind heeft een andere stamboom en een ander familie-

verhaal, en vooral in een grote stad als Utrecht, lopen 

dezen enorm uiteen. In drie lessen leren de kinderen 

een concept vormen, filmen en monteren. Om tot een 

goed verhaal te komen, is AORTA gevraagd om een les te 

verzorgen over het doen van onderzoek. Als architectuur-

centrum dat zich richt op de kracht van ontwerp en het zo 

breed mogelijk voeren van het gesprek, staan de onder-

werpen die dit traject raken ons erg nabij. AORTA kan in 

deze rol jonge mensen laten kennis maken met het ont-

werpen van hun eigen verhaal dat zich vaak in ruimtelijke 

zin uitdrukt. Daarnaast brengen we een nieuwe generatie in 

contact met de culturele instanties die de kennis bewaken 

van de (geschiedenis van de) leefomgeving.

Eind november hebben we samen met ClickF1 het 

programma in overleg samengesteld. Elke klas kreeg de 

AORTA les over het doen van onderzoek, het vinden van 

bronnen, het gebruiken van het idee van ruimtelijke facetten 

om het onderzoek en product vorm te geven. ClickF1 heeft 

hen in de weken daarna begeleid in het afmaken van de 

films.

 

GASTLESSEN PETJE AF
DATUM // 30 MEI / 6 JUNI //  LOCATIE: LEIDSCHE RIJN // DEELNEMERS: 

18 KINDEREN TUSSEN DE 9 EN 15 // VORM: GASTLES MET PRESENTATIE 

/ RONDLEIDING // SAMENWERKINGSPARTNERS: PETJE AF ORGANISA-

TIE / ARCHITECT EVA VAN RIJEN / RONDLEIDER MARLIES ADRIAANSE // 

FINANCIERS STICHTING PETJE AF.

Stichting Petje Af heeft AORTA gevraagd om een gastles 

en een rondleiding te verzorgen voor een groep kinderen 

van tussen de 9 en de 15 jaar. De reeks die Petje Af organi-

seert, stond in het teken van wat kinderen later kunnen 

worden. AORTA was gevraagd een les te organiseren over 

het beroep architect en stedenbouwkundige. Hiervoor 

hebben we contact gezocht met architect en stedenbouw-

kundige Eva van Rijen van ECHO Urban Design. Zij heeft 

met een aansprekende presentatie de kinderen verteld 

wat het beroep inhoudt en hen aan het denken gezet met 

een quiz en een opdracht. De rondleiding die Marlies  

Adriaanse verzorgde kwam langs objecten waar de  

kinderen vertrouwd mee waren. Geen moeilijke archi-

tectuur, maar klimrekken in de speeltuin en herkenbare 

vormen als platte of schuine daken. Aan de hand van deze 

objecten werden de kinderen gevraagd een mening te 

vormen. Wat vinden ze mooier en waarom?

EDUCATIE
SINGELTOUR // BEELD FRANCIS OLISLAGERS
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 12 2021 31 12 2020

ACTIVA

Materiele vaste activa 6.587 –

Vorderingen 95.628 38.088

Liquide middelen 149.509 257.375

251.724 295.463

PASSIVA

Stichtingsvermogen 118.682 118.019

Kortlopende schulden 133.042 177.444

251.724 295.463

BATEN EN LASTEN OVER 2021

  2021 2020

Baten    

Subsidies gemeente Utrecht 83.660 86.351

Subsidies SCI 22.368 14.000

Stimuleringsregeling Cultuureducatie – 15.000

Baten van vermogensfondsen 4.000 7.000

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten 99.225 62.643

Baten van bedrijfsleven 49.600 11.000

Overige baten 470 100

SOM DER BATEN 259.323 210.996

Lasten

Besteed aan doelstellingen 221.975 164.072

Wervingskosten 9.923 6.082

Beheer en administratie 25.980 19.768

Saldo voor financiële baten en lasten 1.445 6.172

Rentebaten - -

Rentelasten -362 -193

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 1.083 5.979

32   AORTA ONLINE

PUBLICATIES 
Deze kunt u vinden via onze SITE en onder de  

verschillende programma’s

SOCIAL MEDIA 
LINKEDIN //  

www.linkedin.com/in/architectuurcentrum-aorta 

TWITTER // 

www.twitter.com/AortaUtrecht

YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/AortaUtrecht 

https://www.aorta.nu/thema/blogs/
https://www.linkedin.com/in/architectuurcentrum-aorta-1a507322/
www.twitter.com/AortaUtrecht
https://www.youtube.com/user/AortaUtrecht
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ALGEMENE TOELICHTING 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Aorta, statutair gevestigd te 

Utrecht, bestaan uit:

a.  het leveren van een stimulerende en constructieve bij-

drage aan het architectuurklimaat in de regio Utrecht;

b.  het stimuleren van het bewustzijn voor architectonische 

kwaliteit bij organisaties, de vakgemeenschap en het 

brede publiek;

c.  het exploiteren van een architectuurcentrum voor de 

regio Utrecht en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe  

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer  
handelsregister
Stichting Aorta, statutair gevestigd te Utrecht is  

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  

dossiernummer 41186798. De feitelijke activiteiten worden 

uitgevoerd aan de Ganzenmarkt 3 te Utrecht.

Continuïteit 
De Stichting heeft te kampen met de gevolgen van het  

coronavirus. Dit heeft als gevolg het annuleren, verplaatsen 

of niet volledig kunnen uitvoeren van programma onder-

delen. Het is onduidelijk wat de impact van het corona-

virus heeft op het resultaat van 2022. Mede door de sterke 

liquiditeitspositie en het positieve stichtingsvermogen is 

er een financiële buffer en vertrouwt het bestuur op een 

duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve is  

de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteits-

veronderstelling. 

 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het  

opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 

Stichting Aorta zich verschillende oordelen en schattingen 

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaar rekening  

opgenomen bedragen. Indien het voor het vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 

bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn kleine 

fondswervende organisaties en de algemene bepalingen 

voor kleine organisatie zonder winststreven, zoals gepu-

bliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-

slag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van  

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 

 

Vreemde valuta 
Functionele valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de 

functionele als de presentatievaluta. 

 

Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslag-

periode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 

transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde 

valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen 

de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en om-

rekening voortvloeiende koersverschillen komen ten  

gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN 
PASSIVA 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij-

gings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 

de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte eco-

nomische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigings-

prijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruik-

neming.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en de-

posito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 

onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Stichtingsvermogen 
Het vermogen van Stichting Aorta is verdeeld over diverse 

reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur 

bestemd. De opbouw en samenstelling van de reserves 

dient te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Discontinuïteitsreserve 
De discontinuïteitsreserve, die jaarlijks wordt herijkt  

middels een discontinuïteitberekening, dient als financiële 

buffer bij een mogelijke onoverkomelijke situatie die leidt 

tot beëindiging van de stichting dan wel afbouw van de 

activiteiten. Het reserveerde bedrag heeft in dergelijke 

situaties ten doel om lopende activiteiten en daarmee 

gepaarde opheffingskosten op een ordentelijke wijze af te 

ronden. 

 

Bestemmingsreserves scholing en onderhoud website 

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige 

scholingsuitgaven en onderhoud aan de website. 

 

Bestemmingsreserve investeringen 
De bestemmingreserve investeringen dient ter facilitering 

van de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor-

tiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van trans-

actiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN DE BATEN EN 
LASTEN 
Algemeen 
Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil  

tussen de som van de baten en de som van de lasten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 

deze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt  

rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen 

bedragen die in een andere periode zijn of worden ont-

vangen dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord 

als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.
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Baten van subsidies
Onder baten van subsidies worden subsidies verantwoord 

welke zijn ontvangen van Gemeente Utrecht, SCI en de 

stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

De toegekende voorschotten op subsidies die de Stich-

ting ontvangt worden direct verantwoord in de staat van 

baten en lasten. Een eventuele afwijking op het voorschot 

worden verwerkt na afronding van een project als de be-

schikking definitief is. In het geval dat een subsidies (ook) 

betrekking heeft op een volgend boekjaar, wordt een deel 

van de subsidie opgenomen onder de post overlopende 

passiva.

Baten van vermogensfondsen
Onder baten van vermogensfondsen wordt verstaan 

ontvangen bijdragen van vermogensfondsen en andere 

stichtingen.

Baten van bedrijven
Onder de baten van bedrijven wordt verstaan ontvangen 

sponsorgelden.

Baten als tegenprestatie voor levering van diensten
Onder baten als tegenprestatie voor diensten worden  

onder andere verantwoord baten ontvangen van rond-

leidingen en lezingen, alsmede door Stichting Aorta 

uitgevoerde en doorbelaste werkzaamheden.

Overige baten
Onder de overige baten worden diverse kleine baten  

verantwoord.

Lasten
De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, 

werving baten en beheer en administratie. De kosten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Directe activiteitkosten worden meteen toege-

wezen waarop ze betrekking hebben.  

Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een  

kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is 

gebaseerd op de verhouding van bestede uren van de 

medewerkers van Stichting Aorta over de doelstellingen, 

werving baten en beheer en administratie. Hierbij is geen 

wegingsfactor toegepast. De berekening wordt jaarlijks 

geactualiseerd.

Van de personeelskosten, huisvestingskosten en organisatie 

en bureaukosten is 79,9% toegewezen aan de doelstel-

lingen (2020: 83%), 5,6% aan de wervingskosten (2020: 

4%) en 14,5% aan kosten van beheer en administratie 

(2020: 11%).

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslag-

periode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten 

inzake het aanhouden van banktegoeden.

HOUSE MODERNES  // BEELD: FRANCIS OLISLAGERS
JAARCIJFERS
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VISIE
AORTA is het onafhankelijk platform voor ontwerp van 

de leefomgeving van Utrecht. Met een gevarieerde 

programmering verbinden wij de creatieve industrie en 

wetenschap met (landelijk en stedelijk) beleid, bouwende 

partijen, lokale initiatieven, bewoners en politiek rond 

ruimtelijke vraagstukken. We doen dit samen met een 

breed netwerk van organisaties, bedrijven, kennisinstel-

lingen en bewonersplatforms.

Ons kleine team met ervaren programmamakers is 

gedreven in het verbinden van de juiste mensen en net-

werken en het samenstellen, organiseren en communi-

ceren van toegankelijk programma over de meest urgente 

ruimtelijke uitdagingen. Samen met onze partners zetten 

wij ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de 

leefomgeving.

Om de agenda van buurt, stad en regio te inspireren en 

bediscussiëren, organiseren wij ateliers, debatten en 

andere gespreksvormen over urgente maatschappelijke 

en ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast verzorgen wij op 

verzoek educatieve programma’s voor basis- en voortge-

zet onderwijs. Met de jaarlijkse Dag van de Architectuur, 

de stadstours en deelname aan culturele evenementen 

betrekt AORTA al ruim 20 jaar een breed publiek bij het 

gesprek over de kwaliteit van de ontwikkeling van stad en 

regio.

KOERS 2021-2022
In 2021 is onze strategie geëvalueerd en zijn nieuwe  

uitdagingen geformuleerd, samen met een extern bureau. 

In het rapport ‘ Aorta op weg naar 2025’ zijn vier strategische 

uitdagingen benoemd: 

1. De kansen die corona biedt operationaliseren

2.  Eigen doelstellingen inpassen in een rode draad om 

AORTA zich meer te laten profileren

3. Inzetten op kracht: kennis en netwerk

4.  Jezelf robuust organiseren, bestendig voor de toekomst

We hebben punten 1, 2 en 3 opgepakt. Met het ontwikkelen 

van online werkmethodes, en het uitbouwen van online 

content zijn de kansen die corona biedt geoperationaliseerd. 

Het versterken van de doelstellingen en zichtbaarheid van 

AORTA is opgepakt door het uitwerken van een content-

marketingstrategie en het versterken van onze online 

middelen zoals de website. Met het aantrekken van een 

communicatie- en marketingadviseur is een eerste stap 

gezet in het robuuster organiseren van het interne team. 

In het uitwerken van programma’s wordt nadrukkelijk 

gezocht in het werken met slimme allianties. 

Contentmarketingstrategie
De rode draad door alle activiteiten van AORTA is: de 

kracht van ontwerpen. We vinden oplossingen voor actuele 

maatschappelijke vraagstukken in een sterk, gezamenlijk 

ontwerp voor de leefomgeving. Met het vaststellen van 

de contentmarketingstrategie geven we richting aan een 

betere zichtbaarheid en het binden van partners.  

We agenderen en adresseren in al onze programma’s 

de grote uitdagingen voor stad en regio Utrecht: groei, 

vergroening en inclusiviteit. AORTA wil hét platform zijn 

waar het gesprek over deze thema’s in de stad plaatsvindt. 

Dit doen we door onze doelgroepen aan het woord te laten 

en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te 

belichten. Zo verbinden we partijen aan de toekomst van 

de stad. We maken content met en voor onze doelgroepen 

om onze zichtbaarheid te vergroten, relaties te versterken 

en kansen voor AORTA te vergroten.

De eerste stappen die we hierin hebben gezet zijn gericht 

op het ontwikkelen van een optimale structuur waar-

binnen dit kan gebeuren. Het operationele doel is een 

contentplanning. Met de drie thema’s en de rode draad als 

leidraad beoordelen we hoe onze communicatiemiddelen 

dit uitdragen.

Er is een operationeel plan opgesteld met daarin de  

belangrijkste concrete ruimtelijke thema’s in Utrecht  

en personen en organisaties die we hieraan kunnen  

koppelen. Verder is vastgelegd welk type content we 

maken en welke kanalen we gebruiken. We hebben een 

redactieteam gevormd met vakjournalisten. Deze mensen 

hebben eigen achtergrond en stijl en kunnen hierop  

ingezet worden.

 
Vernieuwing website
We zijn steeds op zoek naar innovatie van communica-

tiemiddelen. Veel van onze projecten hebben een sterke 

visuele component: kaarten, renders, foto’s etc. Om dit 

centraler te stellen en meer interactie mogelijk te maken 

hebben we een nieuw type landingspagina ontwikkeld.

MEDEWERKERS
Eveline Paalvast directeur // bestuurder (0,8 fte)

Paul Dijkstra programmamaker // (0,8 fte) Tot 1 april 2021

Jens van Kamp programmamaker //   

(0.8 fte) per 1 september 2021

Niels Huizinga communicatie- en marketingadviseur // 

(0,6 fte) per 1 april 2021

VRIJWILLIGERS
Het werk van Architectuurcentrum AORTA zou niet mogelijk 

zijn zonder de energie en inzet van vrijwilligers. Aorta werd 

in 2021 bijgestaan door de volgende enthousiaste vrijwilli-

gers: Michiel Moll, Niels Huizinga en Francis Olislagers.

GIDSEN
In 2021 zijn de volgende gidsen voor AORTA actief  

geweest: Leon Sebregts, Marlies Adriaansen, Go Bruens, 

Jan Maarten Dalmeijer, Renette Niekerk, Cora Rooker, 

Andy Kilian, Normen Vervat, Sabine Todd en Xandra Knoth. 

In verband met de corona maatregelen zijn er beperkt 

rondleidingen geweest.

SAMENWERKEN
AORTA wordt per project geadviseerd over haar programma 

en gebruikt daarbij haar uitgebreide netwerk. AORTA werkt 

intensief samen met diverse projectpartners voor de uitvoe-

ring van haar programma. Zo sluit het programma goed aan 

bij actuele ontwikkelingen en activiteiten in cultureel Utrecht.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

Voorzitter: Robert-Jaap Voorn, partner bij Andersson  

Elffers Felix

HR: Bob van Ree, manager projectontwikkeling bij de  

Alliantie Ontwikkeling B.V.

Financiën: Robert Oonk, financieel manager bij Alfen, 

vanaf september 2019)

Lid: Marjon van Caspel, vml. gebiedsmanager Centrum 

en Uithof Gemeente Utrecht (tot 22 september 2021).

Lid: Oedzge Atzema, hoogleraar economische geografie 

universiteit Utrecht (tot 8 december 2021).

Lid: Irina van Aalst, stadsgeograaf bij de faculteit  

Geowetenschappen van Universiteit Utrecht (vanaf 8 

december 2021).

Lid: Wouter Moorlag, Cluster Manager Building  

Innovation bij TNO, (vanaf 8 december 2021).

HET PROGRAMMA 2021 WORDT MOGELIJK GEMAAKT 
DOOR VELE PARTNERS EN FINANCIERS.
Gemeente Utrecht | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

| Dagverlichter | IMOSS | Tekstlandschap | DORR | Maurice 

Hengeveld | Clearsite | KF Hein Fonds | Elise Mathilde 

Fonds | VSB Fonds | Provincie Utrecht | Synchroon | AM | 

BPD |  Bouwinvest | Lingotto | Ministerie van Infrastruc-

tuur en Mobiliteit | De erfgoedacademie | SVP| DS Land-

schapsarchitecten | Steffen Nijhuis (OKRA, TU DELFT) | 

Frank Suurenbroek (HVA) | ClickF1 | Provincie Utrecht | 

Petje af! | Rietveldprijs | Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu | Pro Rail | NS Vastgoed | Rijkswaterstaat 

| Universiteit Utrecht | Paul Roncken PARK Utrecht | 

MOOISTICHT| Ben Kuipers| de vijf samenwerkende ge-

meentes Lopikerwaard | FREELANdSCHAP | 3D UTRECHT 

|Rijnboutt architecten | Venster architecten | Richèl Lubbers 

|ZUS | JEBBER|MVSA architecten | Wonderwoods deve-

lopment | PEP-NL dag van de jonge ontwerper | Atelier 

Quadrat | Gemeente Utrecht, Erfgoed – stedenbouw – 

water – PMB |  waterschap HDSR |  Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed  |Mitros | Tauw| en vele anderen
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Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de  

totstandkoming van het jaarboek 2021.

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties  

konden worden achterhaald.


