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Moeten we als ontwerpers  groene gebouwen maken in de stad?

Groen in de stad



Of bouwen aan groene systemen en netwerken?

Harry Boeschoten: “Beschouw groen als een nuts-
voorziening, sluit alle huizen aan op een groen 
netwerk dat de natuur dichterbij brengt en uitno-
digt tot beweging en sociale cohesie”

Groen in de stad



De groene stad 
Utrecht is omringd door verschillende land-
schappen met een rijke cultuurhistorie, elk met 
een eigen kwaliteit en identiteit. Niet alleen 
om de stad maar ook in de stad heeft Utrecht 
prachtige water- en groenstructuren, parken 
en groene buurten. Deze kwaliteiten zijn een 
belangrijke reden om in Utrecht te werken, te 
wonen of de stad te bezoeken. Door de groei 
van de stad komt het landschap en met name 
het binnenstedelijke groen, zoals parken, onder 
druk te staan. Meer mensen zullen en willen 
hier gebruik van maken op hetzelfde moment. 
Los van de groeiende stad, kan ook in de 
huidige stad op sommige plekken het groen 
worden uitgebreid en verbeterd.

Daarom kiest Utrecht voor verdichten en 
vergroenen in balans. Het landschap vormt 
de basis als raamwerk/onderlegger voor 
de verstedelijking van de stad en geeft een 
belangrijk antwoord op de invulling van gezond 
stedelijk leven. De gemeente zorgt dat Utrecht 
haar stedelijke en landschappelijke kwaliteiten 
behoudt en zet ontwikkelingen in gang om deze 
te versterken en te vergroten. 
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Dat betekent dat het publieke en private 
domein anders wordt ingericht. Er komt meer 
groen in de openbare ruimte, zowel in nieuwe 
ontwikkelgebieden als in de bestaande stad 
(groen tenzij). Er zijn meer recreatieve moge-
lijkheden om de hoek, zoals een park om in 
te sporten of speelpleinen in de buurt. De 
gemeente vraagt ook aan de partijen in de 
stad (bewoners, corporaties, marktpartijen, 
beleggers, bedrijven) om hun eigendom te 
vergroenen en zo bij te dragen aan de groene 
ambities. In 2040 wil de gemeente een divers 
landschap op alle schaalniveaus: het land-
schap begint bij de voordeur en loopt via 
groene verbindingen, plantsoenen, parken en 
groene scheggen naar de diverse landschap-

pen om de stad. De niveaus zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en ze zijn ook als net-
werk nodig om tot een goed functionerende 
groene	stad	te	komen.	Waar	flora	en	fauna	
floreren	en	de	biodiversiteit	toeneemt.

Het landschap in en om de stad heeft niet 
langer een enkelvoudige functie maar dient 
meerdere doelen. In het groen wordt gesport, 
gespeeld en ontmoeten Utrechters elkaar. Dit 
gaat samen met (langzaam) verkeer. De ver-
groening in de stad zorgt er tevens voor dat het 
in de zomer minder warm is en hevige regen-
buien opgevangen kunnen worden. 

Een divers landschap op alle schaalniveaus

stadspark
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RSU: Ruimtelijke Strategie Utrecht
De groene stad als 1 van 6 pijlers

bron: gemeente Utrecht
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Singel Utrecht - netwerk hersteld
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Visie herstel stadsring Amersfoort

bron: IMOSS
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Visie herstel stadsring Amersfoort
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Bijzondere groene woonmilieus
Zuiderhoekse buurten
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Bijzondere groene woonmilieus
Stadstuin
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Bijzondere groene 
werkmilieus
Kantoor RHDHV
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Bijzondere groene 
leermilieus
INternationale School Utrecht
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Groen in de stad

De levendige stad



http://www.urhahn.com/boek-
buitenkansen-voor-een-
uitnodigende-buitenruimte/

Programmeren van openbare ruimte en groen
Gezonde en actieve stad
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De Nieuwe Defensie (Merwedekanaalzone Utrecht)
Gezonde stadwijk
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De Nieuwe Defenise (Merwedekanaalzone Utrecht)
Gezonde stadwijk
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De Nieuwe Defenise (Merwedekanaalzone Utrecht)
Skywalk
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ruimtes specifiek 
ontworpen voor 
spelen

speelplekken 
geintegreerd in het 
ontwerp van de 
openbare ruimte

ruimtes met informele 
speelaanleidingen

De Nieuwe Defenise (Merwedekanaalzone Utrecht)
Spelen en ontmoeten vanuit doelgroepen
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De natuurlijke stad



NATUUR
INCLUSIEF
ONTWERPEN

URBAN STRATEGY

DIVERSITEIT IN 
STEDELIJKE 

ECOSYSTEMEN
VOOR MENSEN

DIEREN
PLANTEN

Natuurinclusieve stad
groen+klimaatbestendig
+waterberging+biodiveristeit

autuer: INBO
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Elisabethpark Amersfoort
Burgerparticipatie
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Natuur in de stad
Stoepkrijten voor stadsnatuur
#stoepplantjes
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Natuur in de stad
Gebruik maken van gradiënten
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Groen in de stad

De stille stad



De Stille stad |  ontwerpen voor rust en reuring

DE STILLE STAD
HIER KOM IK TOT RUST

bron: https://pip-partners.nl/de-stille-stad/
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De Stille stad | onderzoek Amersfoort

bron: https://pip-partners.nl/de-stille-stad/
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1.2 Zes stadsprofielen

Om meer invulling te geven aan ‘Utrecht dichtbij’ heeft de gemeente 
Utrecht	zes	stadsprofielen	ontworpen	die	van	toepassing	zijn	voor	het	
Utrecht van 2040. Utrecht koestert haar veelkleurigheid en diversiteit.  
Die variatie behoudt en versterkt Utrecht, ook in de ontwikkeling naar 
2040. De Utrechtse gebieden, wijken en buurten spiegelen zich aan  
deze	verschillende	stadsprofielen.

de groene stad de verbonden stad de compacte stad de inclusieve en 
betaalbare stad

de toekomstbestendige 
stad

de vertraagde stad
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RSU: Ruimtelijke Strategie Utrecht
De stille stad als 1 van 6 pijlers

bron: gemeente Utrecht
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Hostel Wadi, Grote Rielen, België
Een oase van rust.....vang de stilte
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Achtergrond ruis
Filteren van geluid
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Groen in de stad

Stad in balans



RSU: Ruimtelijke Strategie Utrecht
Barcode Utrecht

‘verdichten en vergroenen gaan hand in hand’
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53Overvecht Centrum Utrecht

Verkenning Overvecht Centrum
Verdichten, gebouwd parkeren en een park

Overvecht
Centrum
Ruimtelijke en 
financiële verkenning 
Utrecht
Juni 2021
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Tien ontwerpvisies voor vijf locaties Ten Design Strategies
for Five Locations Verbeelding voor een vierkante kilometer stad 
Visualizations for a Square Kilometre of City

AMSTERDAM HAVEN-STAD 
ROTTERDAM ALEXANDERKNOOP
DEN HAAG CENTRAL INNOVATION DISTRICT
UTRECHT STADSRAND OOST
EINDHOVEN FELLENOORD

LEESWIJZER  De hoofdmoot van deze publicatie vormen de analyses, ontwerp-
visies en strategische aanbevelingen van de tien ontwerpteams voor vijf exemplarische 
transformatielocaties in de vijf grootse Nederlandse steden (p. 25 – 175).

Naast deze verkenningen bevat deze publicatie artikelen die reflecteren op de inzichten 
uit de ontwerpstudies of kennis verdiepen rondom specifieke thema’s of reflecteren vanuit 
parallelle werktrajecten. Deze zijn geschreven door partijen die nauw betrokken waren bij 
het project. De leerstoel Urban Development Management, Faculteit Bouwkunde van de TU 
Delft legde het instrument ‘ontwerpend onderzoek’ onder het vergrootglas (p. 20 – 24), 
de leerstoel Environmental Technology and Design beschreef resultaten uit een parallel 
onderzoekstraject naar de functie van de bodem in de stad van de toekomst (p. 199 – 204) 
en de samenwerking tussen de leerstoelen Complex Projects en Urban Design liet master-
studenten kijken naar de relatie tussen nieuwe vormen van mobiliteit, infrastructuur en 
openbare ruimte (p. 189 – 198). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft schets-
matig antwoord op de vraag of er naast ontwerpvisies niet ook nieuwe vormen van 
regelgeving nodig zijn (p. 205 – 207).

Voor wie meer te weten wil komen over het proces dat we hebben doorlopen en de 
leermomenten onderweg, zijn er de kronieken. Deze beschrijven de zoektocht en de 
tussentijdse ‘eureka-momenten’ (p. 217 – 239). Op pagina 208 – 216 zijn de conclusies 
te lezen, die vooral bedoeld zijn als een opstap naar het gezamenlijk doordenken over 
attractieve én toekomstbestendige stedelijke milieus en het hiervan vormgeven als een 
nieuwe en breed gedeelde praktijk van stadmaken.

READER’S GUIDE  The main part of this publication comprises the analyses, 
design visions and strategic recommendations of the ten design teams for five exemplary 
transformation locations in the five largest Dutch cities (p. 25 – 175).

In addition to these explorations, this publication contains articles that reflect on the 
insights gained from the research by design, deepen knowledge around specific themes 
or reflect on the research on the basis of parallel work processes. The articles have been 
written by parties who were closely involved in the project. The Chair in Urban Development 
Management, Faculty of Architecture and the Built Environment of Delft University of 
Technology went over the instrument research by design with a fine-tooth comb (p. 20 – 24); 
the Chair Environmental Technology and Design described results from a parallel research 
trajectory into the function of the soil in the city of the future (p. 199 – 204) and the 
collaboration between the Chairs Complex Projects and Urban Design made Master students 
look at the relationships among new forms of mobility, infrastructure and public space 
(p. 189 – 198). The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) outlines an answer 
to the question of whether new forms of legislation are needed in addition to design visions 
(p. 205 – 207).

For those who want to know more about the process we have gone through and the learning 
opportunities along the way, we have included the chronicles. These describe the quest and the 
occasional ‘eureka moments’ (p. 217 – 239). Page 208 – 216 contains the conclusions, which 
are mainly intended as a stepping stone to a joint reflection on attractive and future-proof urban 
environments, to shape them into a new and widely shared practice of urban design.
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COLOFON / CREDITS The design study The City of the Future addressed the 
major challenges that our cities are facing. Ten teams of 
professionals from a broad range of disciplines conducted 
research by design into a square kilometre of one of the five 
largest cities in the Netherlands – Amsterdam, Rotterdam, The 
Hague, Utrecht and Eindhoven. Their inspiring visualizations 
and concrete prospects for action suggest ways in which the 
major transitions of our time can play out in our cities. They 
show us a city of the future that is climate-proof, energy- and 
mobility-smart, that stimulates encounter and is a pleasant 
place to live and work for everyone.

The City of the Future: Ten Design Strategies for Five Locations 
presents the results of the study in word and image. The 
work of the teams is accompanied by experts’ comments, 
background articles and interviews with those involved in The 
City of the Future project. It is supplemented with work by 
students from Delft University of Technology. The study shows 
the city of the future through the eyes of designers and offers 
challenging views that we can start working with today. 

‘De stad van de toekomst’ is een ontwerpstudie naar de grote opgaven waar 
onze steden voor staan. Tien breed samengestelde teams deden onderzoek 
voor een vierkante kilometer in de vijf grootste steden van Nederland – 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Met inspirerende 
beelden en concrete handelingsvoorstellen schetsen zij hoe de belangrijke 
transities van onze tijd een plek kunnen krijgen in de stad. Zij laten zien hoe 
de stad van de toekomst klimaatbestendig wordt, slim omgaat met energie en 
mobiliteit, ontmoeting stimuleert en voor iedereen een aangename plek is om 
te wonen en te leven.

De stad van de toekomst: Tien ontwerpvisies voor vijf locaties presenteert de 
resultaten van de ontwerpstudie in woord en beeld. Het werk van de teams 
wordt voorzien van commentaar door experts, achtergrond artikelen en 
interviews met betrokkenen bij ‘De stad van de toekomst’, en aangevuld met 
werk van studenten van de TU Delft. Daarmee laat deze studie zien hoe de 
stad van de toekomst door de verbeelding van ontwerpers een uitdagend 
vergezicht biedt om vandaag mee aan de slag te gaan.

9 789492 474193

‘De aanbeveling “tijd maakt 
ruimte” neem ik zeker mee.’

Pieter Klomp

publieke domein voor het toevoegen van een groen-
blauw programma dat oplossingen biedt voor opgaven 
rondom de klimaatverandering. 

Nabijheid
Een begrip dat in bijna alle plannen centraal staat 
is nabijheid. Aan de ene kant verwijst het naar een 
inrichting van de openbare ruimte die meer gericht is 
op het in contact komen met de medemens. Het maken 
van routes voor traag verkeer of het toevoegen van 
zichtbaar programma in de plinten van gebouwen. Of 
zoals team The Sociotechnical City onder de leiding 
van UNStudio doet voor Central Innovation District 
Den Haag met het toevoegen van een broedplaats 
voor start-ups en een wintertuin als onderdeel van 
een iconische geothermiecentrale die als stadsbrug 
over de sporen gebouwd wordt en die buurten met 
elkaar verbindt. Volgens dit team hoeft nabijheid niet 
te betekenen dat bouwwerken kleinschalig hoeven te 
zijn. 

Zelfvoorzienende stad
Aan de andere kant is nabijheid een conditie die rich-
ting geeft aan het organiseren van zelfvoorzienend-
heid. Team CIAM XXI zet voor Rotterdam Alexander-
knoop in op het bouwen van gemeenschappen en het 
stimuleren van wijkcoöperaties om de circulaire  
deeleconomie op gebouw- en wijkniveau te orga-

niseren. Ook wil het team de lokale economie ver- 
sterken. Het introduceert een zogenaamd nabijheids-
label om zelfvoorzienendheid te toetsen en zo te  
stimuleren. Delen in de nabijheid kan helpen de druk 
op de ruimte te verminderen, zeker wanneer je ruimte 
goed organiseert in tijd, met name tijdens piek- 
momenten van drukte. Het team Havenstad Maker-
stad onder leiding van Oscar Vos van Krft nam dit 
perspectief als een van haar uitgangspunten. Ruim-
telijk kan delen op verschillende schaalniveaus in de 
vierkante kilometer plaatsvinden: binnen één functie, 
tussen functies en ook de openbare ruimte kan 
gedeeld worden.

KRONIEK #11 – SLOTMANIFESTATIE - 02DE STAD VAN DE TOEKOMST

Team Stadsvrijheid: De grote wegen aan de oostrand van 
Utrecht worden in dit plan getransformeerd tot ‘arma- 
turen’, waarlangs mensen zich vervoeren, maar waar ook 
de ontwikkeling van de stad zich voltrekt. 

Team CIAM XXI: Rotterdam Alexander is in de toekomst 
een gezonde stad met een goed functionerende mobiliteits-
hub en met ruimte voor waterberging en biodiversiteit op 
het maaiveld en op de gebouwen.

Team Havenstad Makerstad: Binnen een robuust frame-
work is er ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen.   

Onderzoek Stad van de Toekomst BNA
Op zoek naar nieuwe ontwerp methodieken voor de toekomst

Groen in de stad
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mobihub
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NIEUWE ONTWERPINSTRUMENTEN

Onderzoek Stad van de Toekomst BNA
Nieuw instrumentatrium

nollificatie

groenkolonisatie

mobihub

urban stratigrafie

watermachineagriforestry

armatuur

NIEUWE ONTWERPINSTRUMENTEN

nollificatie

groenkolonisatie

mobihub

urban stratigrafie

watermachineagriforestry

armatuur

NIEUWE ONTWERPINSTRUMENTEN

nollificatie

groenkolonisatie

mobihub

urban stratigrafie

watermachineagriforestry

armatuur

NIEUWE ONTWERPINSTRUMENTEN

Groen in de stad



WATERMACHINE

GELAAGDE BIODIVERSITEIT

WATERMACHINE

GELAAGDE BIODIVERSITEIT

Onderzoek Stad van de Toekomst BNA
Een nieuw stedelijk landschap: water+energieproductie+natuur

Groen in de stad



Groen in de stad



De Groene stad    netwerken
De levendige stad  programmeren

De natuurlijke stad gradiënten
De stille stad rust en reuring

Stad in Balans verdichten én vergroenen

Groen in de stad



Groen in de stad

‘Natuur is ook 
programma en heeft 
ook een opbrengst’




