
 

 

 

 

Verslag netwerkbijeenkomst 

 
 

Thema:  Wat doet de plek met je? 

Datum:  13 maart 2018 

Locatie: Paviljoen pOp, Westplein, Utrecht 

 

 

 

 

 

Inleiding 

De Levende Stad heeft in en met haar netwerk een actieve rol in het bevorderen van duurzame 

stedelijke ontwikkeling. Bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, iedereen 

werkt op zijn eigen manier aan innovatie, verduurzaming en een visie op de toekomst. Tijdens de 

netwerkbijeenkomsten van de Levende Stad komen deze partijen bij elkaar rondom een steeds 

wisselend thema, om kennis te delen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Op 13 maart 2018 was 

het thema: Wat doet de plek met je?  

Thema: Wat doet de plek met je? 

Wat verleent een stad, wijk, buurt, straat, dorp of streek, een plek dus, zijn specifieke 

eigenschappen? Hoe is de eigen identiteit ontstaan, behouden gebleven en gegroeid? Wat is de 

rol van diverse generaties bewoners geweest? En hoe worden mensen ook juist door hun 

leefomgeving gevormd? Anders gezegd: wat is het DNA van de plek en hoe ga je daar als 

beleidsmaker, architect, stedenbouwkundige of andere professional mee om in ontwerp, beleid 

en uitvoering? Want een levende stad is een stad vol plekken met een DNA dat continu in 

ontwikkeling is door vernieuwing en de mensen die er wonen en werken. 

Bijzondere plek 

Passend bij het thema vond de bijeenkomst 

plaats op een bijzondere locatie. Paviljoen pOp 

staat in het stationsgebied van Utrecht en is een 

verrassende oase in deze woelige omgeving. Het 

paviljoen is vijf jaar geleden gebouwd door 

actieve bewoners die zich hebben verenigd in de 

Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Marij Nielen, 

actieve bewoonster van het eerste uur, vertelt 

over de soms moeizame, maar succesvolle weg 

die Lombok Centraal in samenwerking met de 

gemeente heeft afgelegd om het gebied rondom 

de moskee en de Javastraat te (her-) ontwikkelen tot een aantrekkelijke(re) omgeving. 

Burgerparticipatie kost veel tijd en energie, maar de plek waar je woont en werkt, verdient het 

om je daarvoor in te zetten, volgens Marij.  

Het paviljoen heeft zijn diensten op deze plek bewezen en moet binnenkort wijken voor nieuwe 

ontwikkelingen. Geheel volgens de principes van de circulaire economie verhuist het paviljoen 

naar Eindhoven waar het een vergelijkbare bestemming zal krijgen.  

 



 

 

 
Marij Nielen en dagvoorzitter Eva de Ruiter 

Ruimtelijke identiteit 

Herman Dekkers, architect en adviseur, schreef het boek ‘Naar een eigen ruimtelijke identiteit’. 

Welstandsbeleid laat tegenwoordig veel ruimte voor autonome invulling, waardoor gebieden hun 

eigen ruimtelijke identiteit kunnen verliezen. Een winkelstraat in Zwolle lijkt op die in Haarlem, 

bedrijventerreinen verschillen niet veel van elkaar. De eigenheid van een gebied dreigt het te 

verliezen van de drang om op 'de ander' te lijken. Tegelijkertijd is er de behoefte aan 

onderscheidend vermogen, 'anders zijn', om bezoekers, bewoners en bedrijven aan te trekken. 

Daarin moet je aan de slag met de ruimtelijke kwaliteit én de identiteit van een gebied, de juiste 

profilering. Dat vraagt om bewustwording bij bewoners en politiek t.a.v. de eigenheid en kracht 

van een gebied en het gebruik van instrumenten om tot een ruimtelijke identiteit te komen. 

Goede voorbeelden daarvan zijn: een Puiencommissie, de Stadskleurenwaaier, het hergebruik 

van erfgoed en monumenten, ondersteunende kunst en bebouwing en binnenstadmanagers die 

over het geheel gaan. Samengevat stelt Herman dat bouwen in een gebied tegelijkertijd bouwen 

aan het merk is: Ruimtelijke kwaliteit + Marketing = Ruimtelijke identiteit.  
 

 
Herman Dekkers 



 

 

DNA van de plek 

Gerard Jan Hellinga, stedenbouwkundige en community planner, heeft -onder meer- in Kampen 

een praktische werkwijze toegepast om het DNA van de plek en dat van (toekomstige) bewoners 

te integreren in de planvorming. Het DNA van een plek is veelomvattend, het gaat over 

landschap, schatten, verhalen, mentaliteit, gedrag, historie en cultuur. In Kampen ging het 

daarbij om het specifieke karakter van de IJsselterpen. Samen een nieuwe buurt ontwerpen, is 

het combineren van gebiedskenmerken en gebruikerswensen. In een ontwerpfestival zijn 

toekomstige bewoners van de IJsselterpen en andere betrokkenen gevraagd naar wat zij als 

kwaliteiten van het gebied zien en welke dromen en oplossingen zij voor de plek hebben. Ideeën 

en wensen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, collectiviteit en verkeer worden 

besproken en uitgewerkt. Daaruit komt een programma met criteria voor de invulling van het 

gebied, voor bouw, inrichting, gezamenlijkheid en gebruikskwaliteit. Op deze manier creëer je 

wonen als product op maat, met maatwerk afgestemd op (het DNA van) de plek.  

 

 
 

Gerard Jan Hellinga 

Wat een plek met je kan doen 

Ineke Jansen, marketeer en burgerlid CRK Amersfoort, vertelt over wat het wonen en werken in 

een rijksmonument in de historische binnenstad van Amersfoort met je doet. De bijzondere band 

met andere binnenstadbewoners, de liefde en zorg voor het erfgoed, de combinatie van wonen 

en werken, dierbare kenmerken van een fijne plek. Dat gun je iedereen en was inspiratie voor 

een gedicht.  

 

Als je het geluk hebt 

te kunnen kiezen waar je woont 

is je huis de warme jas,  

de plek die je met liefde beloond 

 

Als je het geluk vindt 

te mogen werken waar je leeft 

is je huis de diepe bron, 

de plek die inspiratie geeft 

 

Als je het geluk ervaart 

te mogen leven in contact 

is je buurt het fijne nest,  

de plek die verbindt en pakt 

 

Als je het geluk kent 

te leven in modern en heel oud 

is je stad de fijne spiegel,  

de plek die aanzet tot behoud 

 

 

 

 

Als je het geluk hebt 

te mogen ervaren hoe geluk voelt 

in dat huis, in die buurt en in die stad 

is dat de plek die wat met je doet 

 

 

 



 

 

Mededelingen en activiteiten Levende Stad 

Elma van Beek, directeur van de Levende Stad, geeft een overzicht van nieuws en activiteiten 

van en over de Levende Stad.  

 

Inhoudelijk 

✓ Workshop 0-meting omgevingsvisie gemeente Almelo is door de gemeente goed 

ontvangen en de start van meer gebruik van dit meetsysteem van de Levende Stad. 

✓ De Levende Stad en de werkgroep DSO werken aan een gemeenschappelijke 

website/publicatie "Duurzame Stedelijke Ontwikkeling". Sponsors gevraagd! 

Excursies 

✓ De excursie naar Amsterdam Zuidoost op 20 april is helemaal volgeboekt, er zijn geen 

plekken meer beschikbaar. 

✓ Jaarlijkse excursie van de Levende Stad en BSNP staat gepland van 31 mei t/m 3 juni en 

gaat naar Aarhus. Aanmelden kan vanaf nu door een email te sturen naar 

info@delevendestad.nl 

 Organisatie 

✓ De nieuwe website van de Levende Stad is bijna af en komt binnenkort online.  

✓ Er is behoefte aan versterking van het communicatieteam. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij Elma. 

Volgende netwerkbijeenkomst Levende Stad: 2 oktober 2018 

Om alvast in de agenda te reserveren: woensdag 2 oktober 2018 vanaf 15 uur. 

Deelname aan de bijeenkomst is voor netwerkleden gratis en zij ontvangen automatisch een 

uitnodiging. Wie een keer kennis wil maken met de Levende Stad is van harte welkom op een 

netwerkbijeenkomst.  

Wij vragen dan € 10,-- per persoon als tegemoetkoming in de kosten. Stuur een email naar 

info@delevendestad.nl en u ontvangt een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.  

 

Lees ook andere verslagen van netwerkbijeenkomsten op onze website. 

Colofon 

Deze netwerkbijeenkomst was weer een succes dankzij alle aanwezigen.  

Bijzondere dank aan:  

 

Locatie:  Marij Nielen, Paviljoen pOp 

 

Dagvoorzitter:  Eva de Ruiter  

 

Organisatie:  Bert Harmelink 

  Wil Groenhuijsen  

Fotografie:  Wil Groenhuijsen 

 

Verslag:  Leida van den Berg 

  Ineke Jansen 
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