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1 KM2 UTRECHT – STADSRAND OOST

RUBENSLAAN

BEGRAAFPLAATS 
KOVELSWADE

STADION GALGENWAARD

TRACÉ TRAMLIJN UITHOF

SPORTVERENIGING 
KAMPONG

KROMHOUTKAZERNE

WATERLINIEWEG

WATERLINIEWEGDIAKONESSENHUIS
ADRIAAN VAN 
OSTADELAAN

INTRATUIN KONINGSWEG

BEDRIJVENTERREIN / INDUSTURAL ZONE
62.568 M2

INFRASTRUCTUUR / INFRASTRUCTURE
121.482 M2

AGRARISCH TERREIN
AGRICULTURAL GROUNDS
17.322 M2 VOLKSTUIN /ALLOTMENT

13.976 M2

BINNENWATER / INLAND WATERWAY 
46.594 M2

BEGRAAFPLAATS / CEMETRY 
46.594 M2

VOORZIENINGEN / FACILITIES
202.918 M2

PARK / PARK
73.016 M2

SPORTTERREIN
SPORTS GROUNDS
181.606 M2

HORECA & DETAILHANDEL
HOSPITALITY INDUSTRY AND RETAIL
18.455 M2

WONEN 
HOUSING
292.708 M2

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW  BEWONERS / RESIDENTS: 2.310

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  BANEN / JOBS: 7.920
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FUNCTIEMENGING / FUNCTIONAL MIXING
Functiemenging (woon, werk en recreatiemilieus).

Functional mixing (living, working and recreational environments).

BEREIKBAARHEID / ACCESSIBILITY
Percentueel aandeel verplaatsingen per vervoerswijze.

Share of movements by mode of transport.
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Aandeel verplaatsingen per vervoerwijze:
Percentage of journeys per transport mode:

lengte van  aanwezig netwerk (loop, �ets, autoroutes) 
length of available network (walking, biking, car routes)
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SITUATIE  De Oostelijke Stadsrand van Utrecht is een versnipperd gebied. Kantoor l  oca-
ties, woonwijken van uiteenlopend pluimage en recreatieve functies die bij een stads-
rand horen, zoals sportvelden en een stadion, bepalen de sfeer. Bovendien doorsnijden 
forse infrabundels het gebied, zoals wegen, de nieuwe tramlijn en het spoor.

De Waterlinieweg, een onderdeel van de Hollandse Waterlinie, vormt de westgrens 
van het gebied en bewaakt van oudsher de grens tussen stad en ommeland. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is van hoge ruimtelijke en cultuurhistorische waarde voor het 
gebied. Ook binnen de Oostelijke Stadrand zijn prachtige forten en verdedigingswerken 
te vinden, die nu merendeels onopgemerkt blijven. Sinds er in het gebied weer gebouwd 
mag worden – wat eerder niet toegestaan was vanwege zijn militaire betekenis – zijn er 
in de loop der jaren hier en daar locaties ontwikkeld. De ambitie is om meer samenhang 
in het gebied te krijgen en de transformatie van het gebied te koppelen aan de verster-
king van de aanwezige groenstructuren.

SPEERPUNTEN: INTENSIEVE EN INCLUSIEVE GEBRUIKSWAARDE EN NIEUWE MOBILITEITS -
SYSTEMEN  Utrecht groeit, de binnenstad wordt steeds intensiever ingevuld, en de druk 
op de schaarse open gebieden neemt toe. De Stadsrand Oost heeft de potentie om van-
uit de groene basis uit te groeien van een monofunctioneel naar een intensief gebruikt 
en sociaal inclusief gebied, dat voldoet aan de voorwaarden van gezonde ver stedelijking. 
De Stadsrand Oost kan ruimte bieden aan stedelijke functies, en zo ook lucht bieden aan 
de verdichtende stad.

Daarnaast wordt er gezocht naar nieuwe mobiliteitssystemen, die licht en aanpasbaar 
zijn, om het gefragmenteerde gebied beter te ontsluiten en te verbinden met stad en 
regio. De huidige infrastructuur van auto, trein en de nieuw te openen Uithoflijn zijn net 
zo goed obstakels als verbindingen. Hoe ziet dat er in de verre toekomst uit, is lightrail 

UTRECHT – STADSRAND OOST

SITUATION  The outskirts in the east of 
Utrecht are fragmented. Office locations, 
residential neighbourhoods of all kinds 
and recreational functions typical of urban 
fringes, such as sports fields and a stadi-
um, determine the atmosphere. In addition, 
substantial infrastructure bundles such as 
roads, the new tram line and the railway 
track cut across the area.

Waterlinieweg, which is part of the Dutch 
Water Line, traditionally bounds the area to 
the west and guards the border between 
city and surrounding landscape. The New 
Dutch Water Line is of high spatial and 
cultural-historical value. Utrecht's eastern 
outskirts contain perfectly beautiful forts 
and defences, which currently go largely 
unnoticed. In the years that new construc-
tion in the area has been permitted – which 
it previously was not because of its military 
significance – some scattered locations 
have been developed. The ambition is to 
give the area more cohesion and to link its 
transformation to the improvement of the 
existing green structures.

dan de oplossing of wordt het systeem 
flexibeler en minder radiaal georiënteerd? 
En welke rol kan de Waterlinieweg in deze 
ontwik keling spelen?

OPGAVE Met de groei van Utrecht en de 
ver dichting van de bestaande stad liggen er 
kansen om de Oostelijke Stadsrand te trans -
formeren tot een metropolitaan woon-werk- 
natuur-recreatielandschap. Een goed ontworpen 
landschappelijke inrichting kan daarbij de 
samenhang terugbrengen en de cultuurhistori-
sche lagen beleefbaar maken. De uitdaging is 
om dat te combineren met intensiever gebruik, 
verdichting en bereikbaarheid. Hoe krijg je dit 
voor elkaar en behoud je toch een goed ruimte-
lijk, sociaal en economisch evenwicht?

Gezonde verstedelijking is in alle gevallen het 
uitgangspunt. Dat betekent focussen op bewe-
gen, welbevinden, duurzaamheid en perspectief 
op wonen, werk en opleiding. Dat vraagt om 
een leefomgeving die zo is ingericht dat ze 
daadwerkelijk positieve effecten op de gezond-
heid heeft én uitnodigt tot gezond gedrag.

SPEARHEADS: INTENSIVE AND INCLUSIVE UTILITY VALUE AND NEW MOBILITY 
SYSTEMS  Utrecht is growing, the use of the city centre is increasingly intensive and 
there is growing pressure on its scarce open spaces. Stadsrand Oost's green basis can 
potentially change from a monofunctional to an intensively used and socially inclusive 
area that meets the conditions of healthy urbanization. The eastern outskirts of Utrecht 
can accommodate urban functions and will therefore allow the densifying city some 
breathing space.

In addition, the quest is on for new mobility systems that are light and adaptable and 
will improve access to the fragmented area and connect it with the city and the region. 
The existing infrastructure of car lanes, train tracks and the soon to be opened new 
Uithof Line are obstacles as well as connections. What will this area look like in the 
distant future? Is light rail the solution or will the system have to become more flexible 
and less radially-oriented? And what role can Waterlinieweg play in this development?

CHALLENGE  The growth of Utrecht and the densification of the existing city create 
opportunities to transform Oostelijke Stadsrand into a metropolitan living, working 
and recreational landscape. A well-proportioned landscape design can bring back 
coherence and make the cultural-historical layers experienceable. The challenge is to 
combine this with more intensive use, densification and accessibility. How can the city 
achieve this while maintaining a good spatial, social and economic balance?

Healthy urbanization is the starting point every time. This means the focus is on 
exercise, well-being and sustainability and on living, employment and education. This 
calls for a living environment that is designed to actually have positive effects on health 
and that encourages healthy behaviour.
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Landschap als basis voor een intensieve 
en gezonde stad The Landscape as the Basis 
for an Intensive and Healthy City
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TEAM STADSVRIJHEID 

SVP ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
Esther Vlaswinkel

(teamtrekker / team captain)
Valentina Amaya Marin

James Heus 
Martijn Eefting

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
Rani Izhar

BPD
Coen-Martijn Hofland

THE MISSING LINK
Thessa Fonds

CROSS ARCHITECTURE
Marcel Blom

ADVIER
Minze Walvius

THE FUTURE INSTITUTE
Justien Marseille

INFO.NL / TU DELFT
Iskander Smit

NIEUW
NEW
PARADIGMA 
PARADIGM
NIEUW
NEW 
VOCABULAIR
VOCABULARY
 De stad waar alles verbonden 
is met alles The City in which 
Everything Is Connected to Everything

UTRECHT – STADSRAND OOST
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BEREIKBAARHEID / ACCESSIBILITYFUNCTIE MENGING / FUNCTIONAL MIXING

SPORTVELDEN 
EN PARKEN

SPORT FIELDS 
AND PARKS

WERKMILIEUS 
WORKING 
ENVIRONMENTS

OV
PUBLIC 
TRANSPORT

AUTO
BY CAR

FIETSEN
BY BIKE

OVER WATER

LOPEN
ON FOOT

WOONMILIEUS
LIVING ENVIRONMENTS
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Testplan Stadsvrijheid: dit was in de middeleeuwen de benaming van het gebied buiten de muren en nu opnieuw voor de plek waar ruimte is voor 
experiment. Test plan 'Stadsvrijheid' (urban freedom): The term stadsvrijheid, which denoted the area outside the city walls in the Middle Ages, 
today once again denotes space in which there is room for experiment.

We worden gebruikers van 
mobiliteit. We gaan ontwerpen 
zonder de huidige vormen van 
infrastructuur. Mobility will be a 
commodity. Design will not take 
existing forms of infrastructure 
into account.

Niet alleen mensen zijn 
onderdeel van het netwerk, 
ook dingen zijn aangesloten en 
acteren zelfstandig. In addition 
to people, objects are also par t 
of the network, connected to it 
and operating independently.

In de circulaire economie 
heeft alles opbrengst. Afval is 
grondstof en de sportschool 
levert energie. In the circular 
economy, everything 
produces something. Waste 
is raw material and health 
clubs generate energy.

Er is sprake van gelaagde 
beleving van tijd. We bouwen 
niet meer voor het langst maar 
voor precies lang genoeg. 
People's perception of time is 
layered. We no longer build for 
'as long as possible', but for 
'long enough'. 

Drijvende kracht achter verandering is de kostprijs van ruimte: het meest ruimteefficiënt is de menselijke maat. In het testgebied is in 2040 geen grootschalig 
vervoer nodig. Met knopen bij Lunetten en Sciencepark en een fijnmazig stedelijk weefsel wordt het gehele gebied beloopbaar. The cost of space is the driving 
force behind change: human dimensions are the most ef f icient. By 2040, the test site no longer needs any large-scale transport. The Lunetten and Science Park 
hubs and the intricate urban fabric ensure that every destination in the area is within walking distance. 

Om vorm te geven aan de stad van de toekomst moeten we stoppen met het extra-
poleren van de problematiek van nu. Team Stadsvrijheid ontwikkelt daarom een 
nieuw denkkader, oftewel een nieuw paradigma voor de toekomst. Vanuit dat para-
digma redeneert het terug naar het hier en nu. Deze werkwijze vraagt om andere 
ordeningsprincipes en nieuwe ontwerpinstrumenten. Kortom om het ontwikkelen van 
een compleet nieuw vocabulaire. 

De huidige ordeningsprincipes zoals dichtheid en functies zijn niet meer van toe-
passing in de toekomst. Dan gaat het eerder om woonduur, opbrengstpotentieel of 
fijnmazigheid van het stadsweefsel. Combinaties van dit soort factoren bepalen het 
DNA van een gebied. Deze ordeningsprincipes zijn uitgewerkt in het testgebied. 

In zijn denkkader voor de toekomst schetst het team een nieuwe wereld waarin 
alles met alles is verbonden. Mensen, maar ook de dingen. Techniek speelt daar-

bij een belangrijke verbindende rol. Dat levert 
een circulaire economie op waarin alles een 
opbrengst heeft. 

De stadsrand Oost in Utrecht was de test-
locatie voor dit nieuwe denkkader. Een kansrijke 
zone om in het kader van de huidige verstede-
lijkingsdruk landschap en stad te verweven. 
Want juist in de monofunctionele en versnipper-
de stadsranden kan, door nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van mobiliteit en technologie 
te verbinden, een nieuw type stedelijkheid 
ontstaan.  

To design the city of the future, we have to 
stop extrapolating the problems of today. This 
is why team Stadsvrijheid developed a new 
conceptual framework, a new paradigm for 
the future. On the basis of this paradigm, the 
team argues back to the here and now. This 
approach requires different ordering principles 
and new design tools, in short: the develop-
ment of a completely new vocabulary.

Current ordering principles such as density 
and functions will no longer be applicable in 
the future, which will centre on length of resi-

dence, production potential and the intricacy of the urban fabric. Combinations of 
these factors determine the DNA of an area. The team developed these ordering 
principles on a test site.

The team's conceptual framework for the future sketches a new world in which 
everything is connected to everything; people as well as things. Technology plays an 
important role in this. In the resulting circular economy, everything is productive.

The test site for this new paradigm was Utrecht's eastern fringe. This promising 
location allows the interweaving of landscape and city in the context of today's 
urbanization pressure. It is precisely in the monofunctional and fragmented 
urban fringes that a new type of urban character can emerge by connecting new 
develop ments in the field of mobility and technology.

2020 2030 20352025 2040

P P

P P

Autonoom platooning
Autonomous platooning

Autonoom
AutonomousDeelauto / Shared carEigen auto / Owned car

Parkeerruimte 70 procent onbenut / Parking space 70 per cent unused Infra: van asfalt en rail naar water / Infra: from asphalt and rail to water

Zelfrijdend
Self-driving

Lopen 
Walking

‘Boosted human’

In de stad
In the city

Tussen steden
Between cities

Delen
Sharing

Eigen
Owned

ALLES IS WEG
MOVEMENT IS EVERYWHERE

ALLES IS VERBONDEN
EVERYTHING IS CONNECTED

ALLES IS OPBRENGST
EVERYTHING PRODUCES SOMETHING

ALLES OP ZIJN TIJD
EVERYTHING IN ITS OWN TIME
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Transitie van mobiliteit / Mobility transition

VISION FOR 
2018
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COMPLEMENTAIRE CENTRALITEITEN  Team Stadsvrijheid zet in op een gezonde 
stad met een grote diversiteit aan woonmilieus en waar de menselijke maat het 
uitgangspunt is voor elke ingreep. Ook het verbinden van de bestaande stad met 
de randen ziet het team als een belangrijke opgave. Immers, de infrastructuur die 
voor bereikbaarheid moet zorgen, segmenteert de stad en vormt nu vaak barriè-
res die een goede verbondenheid in de weg staan. 

Wie streeft naar een leefbare en gezonde stad moet toe naar een 'beloopbare' 
stad en moet dus af van het 'radiaal denken'. Door Utrecht niet meer te beschou-
wen als centrumgeoriënteerd, maar als een stad met meerdere complementaire 
centraliteiten, springen plekken in de Utrechtse stadsrand in het oog die als 

COMPLEMENTARY CENTRES  Team Stads-
vrijheid wants to create a healthy city with a 
large variety of living environments in which 
the human dimension is the starting point for 
every intervention. The team also considers 
connecting the existing city with its outskirts 
as an important task. After all, the infra-
structure that is intended to ensure acces-
sibility also cuts the city into segments and 
often creates barriers that stand in the way 
of good connections.

knooppunt kunnen gaan fungeren voor 
verbindingen met de regio en de rest van 
de wereld. De stadsrand wordt de poort 
naar Utrecht of zelfs de Randstad, met het 
Sciencepark als global attractor en de knoop 
Lunetten als global connector, en verandert 
zo van achterkant in een voorkant van de 
stad. 

Anyone who wants the city to be liveable and healthy has to move towards a city in 
which walking is the norm and therefore away from 'radial thinking'. By looking at 
Utrecht as a city with several complementary centres rather than a single centre- 
oriented city, specific places in the outskirts of Utrecht that can serve as hubs of 
connections with the region and the rest of the world catch the eye. The outskirts of 
the city will become gateways to Utrecht or even the Randstad, with the Sciencepark 
as the global attractor and the Lunetten hub as the global connector, and thus change 
from the B-side of the city to its A-side.

Landschap als kraan tot de stad: 70 procent van het water in het grachtenstelsel komt van de Kromme Rijn. In 2040 zorgt de meanderende 'watermachine' voor 
meer stroming, minder sedimentatie, schoner water en voor nieuwe ecologische verbindingen naar de stad. Lokaal krijgt de rivier betekenis als klimaatadaptief 
productie en recreatielandschap en als arcadisch decor voor de nieuwe voorkant van de stad. The landscape as a valve that controls the f low of water to the 
city: 70 per cent of the water in the canal system originates from the Kromme Rijn River. In 2040, the meandering 'water machine' will result in a stronger 
current, less sedimentation, cleaner water and new ecological connections to the city. Locally, the river will become important as a climate-adaptive 
production and recreational landscape and as the Arcadian backdrop of the city 's new front.

Utrecht nu: radiaal denken.
Utrecht today: Radial thinking.

  

Utrecht 2040: complementaire. 
centraliteiten. Utrecht 2040: 
Complementary centres.

Utrecht 2040: #030 integreren.
Utrecht 2040: #030 integration.

Sciencepark: 'global attractor'. Poort Lunetten: 'global connector'.
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Kanteling van west naar oost: van achterkant naar voorkant van de stad (Lunetten, Sciencepark en Kromme Rijnlandschap).
West to east transformation: from back of the city to front of the city (Lunetten, Sciencepark and Kromme Rijn landscape).
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Fijnmazigheid (alles is weg) / Intricacy (movement is everywhere)

Reistijd (alles is verbonden) / Travel time (everything is connected)

Woonduur (alles op zijn tijd) / Length of residence (everything 
in its own time)

Productie (alles heeft zijn opbrengst) / Production 
(everything produces something)

HET MENGPANEEL ALS PLANNINGSINSTRUMENT
ORDENINGSPRINCIPES VOOR GEBIEDEN

FIJNMAZIGHEID (alles is weg)

REISTIJD (alles is verbonden)

WOONDUUR (alles op zijn tijd)

PRODUCTIE (alles heeft opbrengst)
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Transformatie stadionomgeving: hart van de Stadsvrijheid in hoge dichtheid met maaivelden op meerdere niveaus. Gebied is 100 procent 
hemelsbreed doorwaadbaar en dus 100 procent beloopbaar. Transformation stadium environment: the high-density hear t of Stadsvrijheid 
with ground floors at various levels. As the crow flies, the area is 100 per cent wadeable and therefore 100 per cent passable.

Transformatie Kromhoutkazerne: adaptieve campus voor 'new arrivals'. Zelfbouw optopcommunity van lokaal geproduceerd bamboe (licht, 
biobased, en aanpasbaar). Transformation Kromhoutkazerne: adaptive campus for 'new arrivals'. Self-built top-up community from locally 
produced bamboo (light, biobased and adaptable).

MENGPANEEL VOOR GEBIEDEN  De lijnen van het denkkader vertaalt het team in 
 ordeningsprincipes die in een 'mengpaneel' met elkaar in balans gebracht wor-
den. Belangrijke principes zijn: fijnmazigheid van het stadsweefsel (alles is ver-
bonden), reistijd (alles is nabij), woonduur (alles op zijn tijd) en diverse productie 
(alles heeft opbrengst). Het mengpaneel biedt een alternatieve wijze van ordenen 
van gebieden aan de hand van functies of dichtheid. Een specifieke menging be-
paalt het DNA van een gebied. 

AREA MIXING CONSOLE  The team translated 
the contours of the conceptual framework into 
ordering principles and balanced these using 
a 'mixing console'. Important principles are: 
the intricacy of the urban fabric (everything is 
connected), travel time (everything is proxi-
mate), length of residence (everything takes its 

Het team werkt deze ordeningsprincipes uit 
voor verschillende locaties in het testgebied. 
Zo biedt de Kromme Rijnzone ruimte aan een 
groene voorhoede die natuurvriendelijk boert en 
leeft. Voor hen is geen vast energienet voorzien, 
maar een autarkisch systeem dat aansluit bij 
hun nomadische leefwijze. In Utrecht Science 
Park past een hogere dicht heid aan woningen 
en bedrijvigheid. Hier is wonen een service, wat 
aansluit bij de leefstijl van tijdelijke bewoners 
zoals expats en studenten.

own time) and varied production (everything is productive). The mixing console 
allows an alternative method of organizing areas according to functions or den-
sity. A specific mix determines the DNA of a region.

The team developed these principles for different locations on the test site. The 
Kromme Rijn zone, for example, offers space to green pioneers who live and 
work in a nature-friendly way. No fixed energy network is provided for them, 
but rather an autarkic system that matches their nomadic lifestyle. In Utrecht 
Science Park, a higher density of housing and business activity is appropriate. 
Living here means using a service, which will suit the lifestyle of temporary 
residents such as expats and students.

          VOEDSELPRODUCT IE / FOOD PRODUCTION

GOEDERENPRODUCT IE / GOODS PRODUCTION

                ENERGIEPRODUCT IE / ENERGY PRODUCTION

     KL IMAATADAPTAT IE / CLIMATE ADAPTATION
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ORDENINGSPRINCIPES VOOR GEBIEDEN
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Mengpaneel voor het gebied (themakaarten). Mixing console for the area (theme maps).
1.  Utrecht Sciencepark
2.  Lunetten
3.  Kromme Rijnzone
4. Stadsvrijheid: Kromhoutkazerne en stadionomgeving
 Stadsvrijheid: Kromhoutkazerne and stadium environment

     Centraliteiten UtrechtOost / Centres Utrecht-Oost
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zelfstandig naamwoord 
{ar•ma•tuur} 
het [v] 

[1] betekenis behuizing van infrastructuur, zoals gebruik-
bundels, data, energie, afval, goederen [2] gelaagde 
draagconstructie voor wat nog niet is gebouwd [3] drager 
van verstedelijking [4] herkomst arma: uitrusting  [5] synoniem 
beslag, draagconstructie [6] bijvoorbeeld Armatuur 27; 
interstedelijke armatuur gevest op voormalige snelweg A27.  

zelfstandig naamwoord 
{cen•tra•li•teit} 
de [v] 

[1] betekenis bron van activiteit en uitwisseling in stedelijk 
landschap [2] multifunctioneel en compact [3] valt soms 
samen met mobipunt; zie mobipunt [4] synoniem community.

zelfstandig naamwoord 
{he•ri•tage•deal} 
de [m]  

[1] betekenis investeringvehikel ontwikkeld ihkv voordracht 
Nieuwe Hollandse Waterlinie voor Werelder fgoedlijst voor 
creatieve 'petit projets' door lokale er fgoedcorporaties. 

zelfstandig naamwoord 
{kan•te•ling} 
de [m]  

[1] betekenis verschuiven van de economische en ruimtelijke 
focus van west naar oost in de 21ste eeuw [2] herkomst 
verschuiving van machtsverhoudingen.

zelfstandig naamwoord 
{me•an•der} 
de [m]  

[1] betekenis dynamisch klimaatadaptief landschap [2] herkomst 
bochtige loop van een rivier.

zelfstandig naamwoord 
{mobi•punt} 
het [m]

[1] betekenis verknoping van routes met mobiliteit gerelateerde 
service providers [2] waar vraag en aanbod grotendeels door 
marktwerking wordt bepaald [3] sociale veiligheid en beleving 
zijn belangrijk [4] synoniem plek.

zelfstandig naamwoord 
{nolli•2.0} 
de [m]  

[1] betekenis ontwerpprincipe voor de beloopbare stad 
[2] hemelsbrede verplaatsing via f ijnmazig netwerk van 
' third places'[3] herkomst kaar t die onderscheid maakt tussen 
publieke en private ruimte.

werkwoord 
{un•bund•ling}

[1] betekenis deconstructie van het vervoerssysteem: 
infrastructuur van vervoer, mobiliteitsobjecten, mensen, 
diensten obv data, curatoren, gebruikers [2] dit leidt tot de 
beloopbare stad; zie nolli 2.0.

zelfstandig naamwoord 
{ur•ban•stra•ti•gra•fie} 
de [v]  

[1] betekenis stedelijke verdichting door te ontwikkeling via de 
Z-as [2] compact bouwen nabij armaturen [3] fysieke barrières 
worden geslecht zonder in te boeten op hoeveelheid groen 
[4] herkomst zie urbanstrata.

zelfstandig naamwoord 
{Utrecht•hash•tag} 
de [m] 

[1] betekenis stelsel van hoofdarmaturen rondom de stad 
Utrecht [2] de armaturen vormen de ontginningsassen van de 
stad [3] de #hashtag is geworteld in het verleden, en geef t 
vorm aan de toekomst [4] draagt de ontwikkeling en is het 
raster waarlangs gedacht wordt [5] synoniem hekje; matje 
[6] herkomst grafisch symbool dat bij het twit teren gebruikt 
wordt om trefwoorden in een bericht te markeren; woord of zin 
met als prefix het #-symbool.

zelfstandig naamwoord 
{voed•sel•schap} 
het [o]  

[1] betekenis orgaan dat het belang van de circulariteit 
behar tigd [2] betekenis lokaal bestuurslichaam [3] herkomst 
voedselbos; productie gebaseerd op de ecologische 
voedselkringloop in een gebied.  

zelfstandig naamwoord 
{wa•ter•ma•chi•ne} 
de [m]  

[1] betekenis landschappelijk systeem dat water zuiver t en 
voldoet aan de stroomvereisten voor het stedelijk systeem. 
Verbeter t kwaliteit van leven.

Doorsnede Waterlinieweg (toepassing van de Armatuur, Nolli 2.0, Urban stratigrafie). Section Waterlinieweg (implementation of the Armature, Nolli 2.0, Urban stratigraphy).Woordenboek ontwerpinstrumenten. Vocabulary design tools.

Nolli 2.0 / Nolli 2.0

Armatuur / Armature Urban stratigrafie / Urban stratigraphy

Watermachine / Water machine

ONTWERPINSTRUMENTEN  Om de stad van de toekomst uiteindelijk te kunnen vorm-
geven zijn nieuwe ontwerpinstrumenten bedacht. Zo is 'de armatuur' een instrument 
dat gebruikt wordt voor de herdefinitie van de huidige weginfrastructuur: met de 
principes van urban stratigrafie kan worden ontwikkeld langs de Z-as, waarbij wordt 
voortgebouwd op de lagen van de bestaande stad. Zo is niet alleen verdichting mo-
gelijk maar kunnen ook de fysieke barrières van de Waterlinieweg en de A27 worden 
opgelost en kan het landschap op een gelaagde manier in de stad worden gebracht. 

De testlocatie toont de mogelijkheden van de nieuwe ordeningsprincipes waar-
bij omarming van verandering en de diversiteit aan bestuurswijzen nooit een 
vastomlijnd eindbeeld kunnen opleveren. Daarom heeft het team in zijn verbeel-
ding de sfeer willen oproepen van de dynamiek van een geleidelijke ontwikkeling 
– met verleidelijke vergezichten die inzicht geven in het functioneren van de stad 
van de toekomst, maar die ook vragen oproepen. 
 
CONTINUE, BELOOPBARE STAD  In 2040 lopen we in de stad en is het gemotori-
seerd vervoer tussen steden collectief of individueel geschakeld. Huidige barrières 
zoals de Waterlinieweg en de A27 vormen de basis die de centra van toekomstig 
Utrecht verbinden. Het resultaat is een continue en beloopbare stad waar niet alleen 
meer verdichting mogelijk is, maar waar ook meer ruimte voor groen is. De huidige 
functies zoals wegen en wonen, veranderen in gelaagde, stapelbare, koppelbare, aan 

nieuwe energie- en vervoersnetwerken aange-
sloten entiteiten. Zo ontstaat een productief en 
eindeloos verbonden stedelijk landschap. 

In deze gelaagde stad heeft alles, inclusief 
afval, zijn opbrengst en wordt alles ontworpen 
voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld gebaseerd 
op woonduur. In deze stad is de kostprijs van 
ruimte de drijvende kracht achter verandering. 
Daarbij passen nieuwe investeringsmodellen 
waarbij de verhouding tussen belang en be-
trokkenheid een rol spelen (zie formule op de 
volgende pagina). Per woonvorm differentieert 
het team verschillende modellen. Bij de ene 
woonvorm liggen belang en rendement bijvoor-
beeld bij de bewoners zelf die zich verenigd 
hebben. Andere doelgroepen kiezen voor een 
huis waarbij wonen een service is en het ren-
dement en belang in handen van eigenaren en 
investeerders zijn.

DESIGN TOOLS  The team devised new de-
sign tools to create the city of the future. 'The 
armature', for example, is a tool that can be 
used to redefine the current road infrastructure. 
Development along the Z axis, for example, is 
based on the principles of urban stratigraphy 
and builds on the strata of the existing city. 
This allows densification and the lifting of the 
physical barriers of Waterlinieweg and the A27 
motorway; the landscape can be layered and 
brought into the city.

The test site shows the possibilities of the 
new ordering principles. Embracing change and 
a variety of governance practices can never 
produce a clear-cut final picture. That is why 
the team presents an imagined atmosphere that 
includes the dynamics of gradual development 
– with tempting vistas that provide insight into 
the functioning of the city of the future, but that 
also raise questions.

A CONTINUOUS CITY FOR PEDESTRIANS  In 2040, city dwellers travel by foot and 
motorized transport between cities will be connected collectively or individually. 
Current barriers such as Waterlinieweg and the A27 motorway are hubs that con-
nect Utrecht's future centres. The resulting city is a continuous city for pedestrians 
that not only allows more density, but in which there is more room for greenery 
as well. Functions such as roads and housing are layered, stackable, connectable 
entities linked to new energy and transport networks. They create a productive and 
endlessly connected urban landscape.

In this layered city everything, including waste, produces something. Every-
thing is designed to last a certain period of time, for example based on length of 
residence. In this city, the cost of space is the driving force behind change. This 
comes with new investment models in which the relationship between interest and 
involvement play a part. The team distinguishes different models for each housing 
type. The interests and returns of the one housing type can accrue to a residents' 
collective, for example; other target groups can decide to use housing services, in 
which case the return and interest are in the hands of owners and investors.
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Noun 
{ar•ma•ture} 
the 

[1] meaning housing of infrastructure, such as utili ty 
bundles, data, energy, waste, goods [2] layered suppor t 
structure for what has not yet been built [3] carrier of 
urbanization [4] origin arma: equipment [5] synonym set ting, 
suppor t structure [6] example Armature 27; interurban 
armature located on former A27 motorway. 

Noun 
{cen•tra•li•ty} 
the 

[1] meaning source of activ i ty and exchange in urban 
landscape [2] multi functional and dense [3] sometimes 
coincides with mobipoint (see list) [4] synonym 
community.

Noun 
{food•board} 
the 

[1] meaning body that promotes the impor tance of 
circularity [2] local administrative body [3] origin food 
forest; production based on the ecological food cycle in 
an area.

Noun 
{he•ri•tage deal} 
the

[1] meaning investment vehicle developed in connection 
with the nomination of the New Dutch Waterline for the 
World Heritage List for creative petit projects by local 
heritage corporations.

Noun 
{me•an•der} 
the 

[1] meaning dynamic climate-adaptive landscape [2] origin 
winding course of a river. 

Noun 
{mobi•point} 
the

[1] meaning point that links routes with mobility-related 
service providers [2] where supply and demand is 
largely determined by market forces [3] social safety and 
experience are impor tant synonym site.

Noun 
{nolli 2.0} 
the

[1] meaning design principle for the walkable city 
[2] movement as the crow flies through an intricate 
network of third places [3] origin map that distinguishes 
between public and private space.

Noun 
{turn} 
the 

[1] meaning shif t in economic and spatial focus from west 
to east in the twenty-f irst century [2] origin shif t in power 
relations.

Verb 
{to un•bun•dle}

[1] meaning deconstruction of the transpor t system: 
infrastructure of transpor t, mobility objects, people, 
services based on data, curators, users [2] this leads to 
the walkable city (see nolli 2.0).

Noun 
{ur•ban•stra•ti•gra•phy} 
the

[1] meaning urban densif ication by developing via the Z 
axis [2] dense construction near armatures [3] physical 
barriers are removed without compromising on the amount 
of greenery.

Noun 
{Utrecht hash•tag} 
the

[1] meaning system of main armatures around the city of 
Utrecht [2] the armatures form the development axes of 
the city [3] the #hashtag is rooted in the past, and shapes 
the future [4] carries the development and is the grid 
along which people reflect [5] synonym fence; grid [6] origin 
graphic symbol used on Twit ter to mark keywords in a 
message; word or sentence prefixed with the # symbol.

Noun 
{wa•ter ma•chi•ne} 
the

[1] meaning landscape system that purif ies water and 
meets the power requirements for the urban system. 
Improves quality of li fe.
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Zicht op de Waterlinieweg: voorgrond links Kromhoutkazerne, voorgrond rechts Rietveld Schröderhuis. View of Waterlinieweg: foreground lef t Kromhoutkazerne, 
foreground right Rietveld Schröder House.

Formule voor het berekenen van de waarde van de stad van de toekomst. Formula for calculating the value of the city of the future.

EB
GB
EB( )GB + +EB

I/VP
EB

* I * R1 = WI/T

 I = investering 
 R = risico
 W = waarde

 EB = eigen belang
 R = gemeenschappelijk belang
 T = tijd
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I  =  INVESTMENT
R  =  RISK
W  =  VALUE

EB  =  OWN INTEREST
R  =  COMMON INTEREST
T  =  TIME

I  =  INVESTERING
R  =  RISICO
W  =  WAARDE

EB  =  EIGEN BELANG
R  =  GEMEENSCHAPPELIJK BELANG
T  =  TIJD
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