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de theorie



ontwerpen = verbinden

De provincies en gemeenten staan voor belangrijke keuzes met betrekking tot aanpassingen die de 

klimaatverandering vraagt, de overgang naar duurzame energie en de nieuwe woningbouwopgave en mobiliteit. Al 

deze opgaven leggen een claim op onze ruimte en zijn bepalend voor de kwaliteit ons landschap, onze steden en de 

leefruimte voor de bewoners. Veel van deze opgaven komen samen op regionaal schaalniveau en vragen om 

integrale gebiedsontwikkeling. 

Welke mogelijkheden bieden de nieuwe opgaven? Waar dienen zich ruimtelijk keuzes aan? Wat kan de agenda zijn? 

Het stellen van dergelijke vragen is de kracht én de opgave van ontwerpend onderzoek. Deze werkwijze verbindt 

strategie (signaleren en verbinden van maatschappelijke opgaven, verkenning lange termijn perspectieven, van 

probleemgestuurd naar kansengericht) met inhoud (omgevingsvisies, ruimte en water, landschap en gebiedskennis) en 

mensen (faciliteren van creatieve werkvormen, ateliers, co-creatie).
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Ruimtelijk ontwerp ?
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Ruimtelijk ontwerp !



DE VIER K-METHODE

Kijken

Kennen

Kunnen

Kiezen



DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

 



DE KRACHT VAN VERHALEN



DE KRACHT VAN KAARTEN



DE KRACHT VAN BEELDEN



DE KRACHT VAN KENNIS



DE KRACHT VAN ONTWERP

Ontwerpend onderzoek: laboratorium, verkennen 
bandbreedte en speelveld, de tijd nemen, vooraan 
beleidscyclus.

Ontwerpen met beleid: uitwerkingen, opstellen 
modellen, scenario’s, beoordelen en bijdragen aan 
keuzeproces. 

Verbeelding en story telling: met ruimtelijk ontwerp 
meedenken hoe je het vertelt. De boodschap over 
brengen.



het platform 



massa maken rond ruimtelijk ontwerp



Beleidsvorming 

grondgebied

vraaggestuurd agenderend

Methodiek 

ontwikkeling

OPGAVEN PU



Beleidsvorming 

grondgebied

vraaggestuurd agenderend

Methodiek 

ontwikkeling

SCOPE ONTWERP





POPU PROVINC IAAL  ONTWERP  PLATFORM UTRECHT

VAKINHOUDELIJK 4x per jaar provinciaal ontwerp bijeenkomst van 2 uur

COLLEGIAAL 1x per jaar ook met externen buiten de provincie (‘ café ’)

REPETEREND Lancering dag van de ruimtelijke kwaliteit 14 februari 2019



een voorbeeld



K
LE

U
RR

IJ
K

 P
A

LE
T



M
A

AT
SC

H
A

PP
EL

IJ
K

E 
O

PG
AV

EN
 &

 
U

TR
EC

H
TS

E 
K

W
A

LI
TE

IT
EN

VEELKLEURIG



Utrecht aan het 

IJsselmeer 

Utrecht aan de 

Rivier

Veenmoeras

Groene inbreiding 

2.0

Kennis: weten,  

werken, wonen

Energielandschap 

en wonen

Het stille woud

Kwaliteitsas

Couleur locale: 

Utrechtse ontwerp 

opgaven

(eerste selectie)

Food Valley

Ringpark

Perspectief A12

Vitale steden en 

dorpen

Zoetwatermacine
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STERKE LEKDIJK



VERSTEDELIJKINGSMODELLEN MIRT MRU





RINGPARK





TOEKOMSTPERSPECTIEF KROMME RIJNGEBIED

Bron: Verkenning Toekomstperspectief 

Kromme Rijngebied (intern 

werkdocument provincie Utrecht)



 

 

>  Bandbreedte 

 

Motto scope  koers    locatie woningen  maximum) programma  opmerkingen   

 

Kraal dorpen + voortzetten groei dorpen (Houten/Odijk/Bunnik)  5.000  inpassing  op termijn loopt gebied vol 

Knoop stad +  uitbouwen bestaande knopen (Utrecht/Houten) 10.000  inpassing +  hoogstedelijk wonen op afstand 

Drager nieuw OV nieuwe (h)ov ontsluiting (Houten/Utrecht/A12) 15.000  infralandschap  samenhang regionaal OV netwerk 5) 

Sprong stad/land 2.0 omgevingbrede ontwikkeling (Kromme Rijngebied) 20.000  transformatie   energietransitie, klimaatadaptatie 
 
 
>  Perspectief  
   motto    kans     risico 
 
Kraal    Voortbouwen      + groot geld heel houden  - doorschimmelen  
Knoop   Knooppuntontwikkeling    + max benutting bestaande knopen - woon-/zichtkwaliteit 
Drager   Dubbele ring       + imago impuls Nieuwegein  - vollopen / doorsnijden wig  
Sprong   Nieuwe balans?      + integrale gebiedsontwikkeling elan - ieder voor zich
 

Bron: Verkenning Toekomstperspectief 

Kromme Rijngebied (intern 

werkdocument provincie Utrecht)



KOERSDOCUMENT OMGEVINGSVISIE



BRAINSTORM

Waar liggen opgaven die vragen om inzet van ruimtelijk ontwerp? 

Welke goede praktijkvoorbeelden dienen zich aan?

Wie wil graag deelnemen aan het platform?


