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Organische gebiedsontwikkeling:       
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Verslag van de workshop tijdens Ufactor op 16 april 2013

Inleiding

Vanuit twee praktijkcases organiseerden Emilie Vlieger (Meer Merwede) en 

Lara Simons en Marleen Laverman (Vriendinnen van Cartesius) op 16 april 

2013 een workshop ‘organische gebiedsontwikkeling’. Deze workshop werd 

aangeboden aan ambtenaren van de gemeente Utrecht in het kader van de 

Ufactor. 

Emilie, Lara en Marleen zijn op eigen initiatief aan de slag gegaan met de 

gebiedstransformaties in Merwede (Merwedekanaalzone deelgebied vijf) en 

Cartesius (het Werkspoorkwartier). Omdat zij kansen zien, hun hart bij het 

gebied ligt en zij vanuit hun professionele rol ook zien wat er nodig is om 

echte beweging op gang te brengen. 

Dit verslag fungeert als achtergronddocumentatie bij de workshop, maar ook 

als aanleiding tot debat. Welke verantwoordelijkheden, rollen en taken 

passen in deze tijden meer bij de samenleving dan bij de gemeente? Is 

‘loslaten’ echt het sleutelwoord bij organische gebiedsontwikkeling? Of is het 

‘overdragen’? In dit verslag wordt de samenleving waarin organische 

gebiedsontwikkeling plaats vindt omschreven als de netwerksamenleving. De 

rol van Vriendinnen van Cartesius en Meer Merwede wordt ook wel 

‘gebiedsmakelaar’ of ‘kwartiermaker’ genoemd. Een echte term is er (nog) 

niet, maar dat past ook goed bij de zoekende positie van deze rol. De rol van 

de gemeente bij organische gebiedsontwikkeling is namelijk ook in 

ontwikkeling. Naar de duiding van het nieuwe samenspel en dilemma’s bij 

deze en andere rollen is tijdens de workshops gezocht. 

Cases

Tijdens de workshop zijn 4 cases besproken, vallend onder drie dilemma's 

waar wij het meeste tegen aan lopen. Stel je bijvoorbeeld het belang van het 

gebied centraal, of juist dat van de stad? Welk belang weegt zwaarder? Wat 

als de uitwerking van de gebiedsvisie een ontwikkeling op stadsniveau 

tegenwerkt, of juist andersom? Dat is het dilemma van van Case A.

In case B gaan we dieper in op het dilemma sturen versus loslaten. In 

organische gebiedsontwikkeling gaat het om kleine stapjes en een 

schetsmatig eindbeeld. Daarbij kan de gemeente niet teveel sturend 

optreden als het de eindgebruikers de ruimte wil geven. Toch zijn er 

momenten waarop de gemeente als regisseur zal moeten optreden: waar ligt 

dit grens en wanneer stap je als gemeente naar voren of juist naar achteren? 

Het derde belangrijke dilemma komen we tegen in de uitvoering van de 

strategie: niet alles dat in de strategie beschreven staat is al vastgelegd in 

regels. En dat moet je ook niet willen  bij organische gebiedsontwikkeling 

omdat de regels nog niet bekend zijn en zichzelf ontwikkelen. Aan de andere 

kant is het ontbreken van duidelijke kaders in de vorm van regelgeving en 

bestemmingsplannen moeilijk om mee te werken wanneer er bijvoorbeeld 

vergunningen aangevraagd moeten worden of wanneer de huidige praktijk 

niet strookt met het gewenste toekomstbeeld. Dit dilemma, uitvoerend 

versus strategisch, vereist een nieuwe manier van samenwerken tussen 

gemeente en externen, en tussen de verschillende afdelingen binnen de 

gemeente 
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CASE A: WERKSPOORKWARTIER:
STADSBELANG VERSUS GEBIEDSBELANG: UITBREIDING 
KANTOORLOCATIE BOL.COM

CASE: Bol.com wil uitbreiden maar in Cartesius zijn niet genoeg panden 
met een kantoorbestemming. 

DILEMMA’S: 
• Bol.com wil blijven zou een beeldbepalende rol in het gebied kunnen 
gaan spelen. 
• Op stadsniveau is besloten dat er geen kantoorlocaties bij mogen 
komen. 
• Door uitbreiding van van Bol.com raken kleine creatieven in de 
verdrukking.
• De aantrekkingskracht van Bol.com kan als vliegwiel voor 
transformatie Werkspoor fungeren 
• Bol.com zorgt voor veel werkgelegenheid in Utrecht

VRAGEN: 

1) Welke rollen en belangen spelen er? 

Er zijn verschillende belanghebbenden bij deze case. Benoemd worden 
Bol.com, de gemeente, creatievelingen in het gebied, initiatiefnemers, 
bestaande ondernemers, de vastgoedeigenaar van het gebouw van 
Bol.com, andere vastgoedeigenaren, de bewoners en de Vriendinnen van 
Cartesius. De discussie ontstaat of de rol van de gemeente uitgesplitst 
zou moeten worden in meerdere belanghebbenden. Hebben 
verschillende afdelingen, raad , college en/of organisatie verschillende 

rollen? Uiteindelijk vinden de deelnemers dat er wel verschillende 
belangen een rol spelen binnen de gemeente.

2)  Welke rollen overlappen/botsen? 

Vervolgens worden ook deze belangen uitgesplitst. Het belang van de 
gemeente is soms tegenstrijdig. Zo heeft de gemeente vanuit 
economische zaken het belang om de leegstand op stadsniveau terug te 
dringen, anderzijds moet er geld verdiend worden aan de grond. 
Daarnaast is er een ontwikkelingsvisie voor het Werkspoor vastgesteld, 
waarmee de gemeente een ontwikkeling richting een creatief 
werklandschap wil bevorderen waardoor een grote kantoorlocatie 
minder passend is in de ontwikkeling. 

Anderzijds vindt de gemeente de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
van groot belang voor een economisch gezonde stad. Opvallend is dat 
het belang van een gebied met een levendig karakter aan elke 
belanghebbende wordt toegekend, zowel bewoners, 
vastgoedeigenaren, ondernemers, initiatiefnemers, gemeente, 
creatieven, als de Vriendinnen van Cartesius zien dit als een belangrijke 
waarde. Wat precies wordt verstaan onder een levendig gebied kan per 
belanghebbende verschillen. Het economisch belang van een goed 
lopend en groeiend bedrijf dat als motor kan dienen voor economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid, geldt met name voor de gemeente, de 
bestaande ondernemers en de bewoners. 

De vastgoedeigenaar van het pand waarin Bol.com huist heeft als belang 
rendement en zekerheid en dus aan een stabiele en langdurige huurder. 
Bol.com wil graag op een bereikbare en representatieve locatie zitten, 
lage maandlasten en een dynamische omgeving die aansluit op hun 
gewenste imago van jong en creatief bedrijf. Dit belang sluit deels aan 



Netwerksamenleving vraagt om schakel voor 
gezamenlijk belang

In het jaar 2000 verscheen het boek Liquid Modernity van Zygmunt Bauman. 

Bauman beschrijft hierin hoe de verzuilde samenleving, die vanaf het begin 

van de 20ste eeuw had bestaan, uiteen viel. Dit uiteenvallen viel praktisch 

samen met de opkomst van het internet. De samenleving werd vloeibaar en 

maakt nu ruimte voor een nieuwe orde die in het boek De 

improvisatiemaatschappij (2010) van Hans Boutellier beschreven wordt als 

‘de netwerksamenleving’. 

De samenleving is niet meer solide en vindt een nieuwe vorm in netwerken. 

Zwaartepunten die zwermen aantrekken die onderling verbonden zijn. Deze 

chaotisch ogende samenleving heeft een structuur die niet te ontdekken is 

voor wie top down kijkt. Je moet er middenin staan en meedoen om haar te 

begrijpen.

De overheid – merendeels een top down werkende organisatie - verliest 

hierdoor grip op haar burgers. Burgers wonen niet meer in wijken waar 

iedereen dezelfde normen en waarden heeft. Er is behoefte aan verbinding, 

het vinden van het gezamenlijk belang. De gebiedsmakelaars proberen de 

verbindende schakel te zijn in de gezamenlijkheid van de verschillende 

belangen. Zij spreken de gebruikers van het gebied waar zij actief zijn: 

bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en creatieve initiatiefnemers. Ze 

koppelen deze mensen zo veel mogelijk aan elkaar. Niet op normen en 

waarden, maar op activiteiten die bijdragen aan hetzelfde doel: een levendig 

en prettig gebied voor iedereen. Dit koppelen gebeurt door het organiseren 

van evenementen, aanwezig zijn in de wijk, en het actief benaderen van 

actieve spelers uit het gebied. Deze koppelingen leiden regelmatig tot 
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bij het belang van de creatieven in het gebied: zij willen graag gevestigd 
zijn op een dynamische locatie waar ruimte is voor experiment en die 
niet te duur is. 

De initiatiefnemers voor horeca of culturele activiteiten in het gebied 
willen ook graag een plek waar ruimte is voor experiment en waar 
voldoende klandizie is voor hun onderneming. Voor Bol.com kan het 
interessant zijn om gebruik te maken van de kruisbestuiving met 
creatieve ondernemers in het gebied, om zo het dynamische en 
creatieve karakter van het bedrijf te onderstrepen. De behoefte aan 
goedkope locaties bij met name creatievelingen in het gebied botst op 
korte termijn met het belang van de vastgoedeigenaren voor een hoog 
rendement en stabiele huurders.

3)Tegen welke systemen loop je aan? 

• Leegstandsnota: de afspraak om geen nieuwe solitaire kantoorlocaties 
te realiseren op bedrijventerreinen. 
• De ontwikkelingsvisie werkspoorkwartier: ontwikkeling richting een 
creatief werklandschap waarin een kantoorfunctie als Bol.com niet past. 
De vraag van de deelnemers is in hoeverre deze ontwikkelingsvisie 
leidend moet zijn voor dit geval. 

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN:
• De blijvende vestiging van Bol.com als gezond en groeiend bedrijf in 
Utrecht benutten als kans voor de stad (economisch) en voor het gebied 
(aanjager van ontwikkeling).
• De gemeente kan bij dilemma’s die het stads- versus gebiedsbelang 
raken een aantal scenario’s uitwerken  en op basis daarvan besluiten 
nemen.



versnellingen in de transformatie: partijen die elkaar helpen met 

verbouwingen of mooie aanvullingen hebben op projecten. 

Gebiedsmakelaar bij organische 
gebiedsontwikkeling 

Gebiedsmakelaars werken op de grens tussen bedrijf, burger en overheid. 

Op sociaal vlak verbinden gebiedsmakelaars mensen die wonen, werken, 

eigendom hebben of het gebied bezoeken aan elkaar; gebiedsgebruikers 

die onderdeel zijn van de identiteit van het gebied. Gebiedsmakelaars zijn 

zichtbaar aanwezig in het gebied en treden actief in contact met de 

gebruikers. Zij zetten zich in voor het gebiedsbelang en daarmee voor de het 

gezamenlijk belang van de individuele gebiedsgebruikers. Ook vergroten zij 

de bekendheid van het gebied door in het nieuws te komen en activiteiten te 

organiseren of stimuleren en stimuleren kruisbestuiving en samenwerking 

tussen verschillende gebruikers. Gebiedsmakelaars versterken zo de lokale 

economie én de bestaande identiteit van het gebied. 

Gebiedsontwikkeling in de netwerkmaatschappij vraagt niet om een top 

down benadering en ook niet altijd om een bottom-up benadering. Het 

vraagt juist om een nieuw samenspel tussen alle gebruikers van het gebied. 

Gebiedsmakelaars betrekken (toekomstige) gebiedsgebruikers meer bij de 

ontwikkeling van het gebied en stimuleren hen om daarin hun positie in te 

nemen. 
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CASE B:  MEER MERWEDE                                                                        
STUREN VERSUS LOSLATEN:                                                     
MERWEDEKANAALZONE, RUIMTE VOOR CREATIEVE 
INDUSTRIE OF GEMEENTE ALS CONCURRENT? 

CASE: Het OPG terrein, voorheen medicijnopslag en nu in eigendom 
van de gemeente, is tijdelijk bestemd als werkplek voor creatieven en 
sociaal ondernemers. De plek fungeert als succesvolle katalysator van 
Merwede en zorgt voor meerwaarde om in het gebied woningen te 
ontwikkelen.

DILEMMA’S:
• Herontwikkelen van OPG van kleine economie naar woningen, haalt de  
levendigheid en diversiteit uit het gebied: De tijdelijke bestemming is 
karakterbepalend geworden. 
• Herontwikkelen op deze meest kansrijke locatie verlaagt de 
commerciële kansen voor het gebied. De gemeente wordt dan 
concurrent van eigenaren. 

UITKOMST: 
Stakeholders in het gebied bepalen gezamenlijk de richting, raad neemt  
uiteindelijk het besluit.

UITLEG: 
Participanten van de workshop vonden het niet de vraag voor de 
gemeente of er wel of geen ruitme moet blijven voor creatieve industrie. 
Deze vraag leggen zij bij de verschillende stakeholders in het gebied, 
waar de gemeente er één van is. Hoewel de eigenaar van dit terrein in dit



Rollen bij gebiedsontwikkeling in de 
netwerkmaatschappij     

Welke rollen kunnen onderscheiden worden bij gebiedsontwikkeling? En hoe 

verhouden die zich tot elkaar? In de eerste infographic staat schematisch 

weergegeven hoe de rollen bij gebiedsontwikkeling waren verdeeld in de 

verzuilde maatschappij en hoe ons (overheids)systeem eigenlijk nog steeds 

werkt. De hiërarchische samenleving is overzichtelijk en ook geldstromen zijn 

duidelijk. Opmerkelijk is: burgers betalen (indirect) zowel voor de grond als 

(direct) belasting, terwijl zij het minste te zeggen hebben over de uitgaven. 

Infografic 1: Verzuilde samenleving
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geval ook eigenaar is, blijft de eerste stap richting een keuze bij het 
volledige gebied. Zo is de gemeente ook geen concurrent, maar een 
samenwerkingspartner op gebiedsniveau. Een gezamenlijke 
gebiedsvisie moet vanuit het gebied ontstaan. De gebiedsmakelaar kan 
deze maken, maar de gemeente of professional in opdracht van de 
gemeente ook. Van daaruit zal de raad, met beslissingsrecht op 
stadsniveau, een beslissing maken. De raad legt als het ware een strik 
om de gevormde visie. Aan geldstromen zijn we helaas niet concreet 
toekomen, dit is een aparte workshop waardig. 

VERVOLG: 
Wat rest is de vraag of de gemeente nog wel eigenaar moet zijn van 
vastgoed in Utrecht. Dit is een debat dat binnen deze workshop niet 
gevoerd kan worden, maar wel interessant voor de raad om eens te 
bediscussieren.  

Foto: Kantine Vechtclub XL



Infografic 2: Netwerksamenleving

In de tweede infographic staat schematisch weergegeven hoe 

gebiedsontwikkeling in de netwerksamenleving werkt. Hierin is te zien dat de 

stakeholders op horizontaal niveau met elkaar samenwerken: de gemeente is 

een van de belanghebbenden partijen in de gebiedsontwikkeling. De 

gebiedsmakelaar is een onafhankelijke vertaler van belangen en zoekt naar 

het gezamenlijk belang in de transformatie. In de infographic staat de 

gebiedsmakelaar onder de stakeholders, in werkelijkheid staat deze er meer 

tussen, maar is door de onafhankelijke rol geen belanghebbende. De 

horizontale vorm van samenwerking vereist een nieuw samenspel tussen alle 

betrokken partijen: wie bepaalt en wie betaalt bij zo’n mate van interactie en 

bij een gezamenlijk belang? En als dat ook gezamenlijk is, wie zet dan de 

eerste stap?
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CASE C: MEER MERWEDE
STRATEGISCH VERSUS UITVOEREND: 
GEBREK AAN URGENTIE HERONTWIKKELING

CASE: Er is om bij de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone de 
nadruk te leggen op deelgebied drie en vier. Toch liggen er ook veel 
kansen in deelgebied vijf, waar de leegstand structureel is en verder 
verval dreigt toe te slaan.

DILEMMA’S:
• Er is een beperkt budget beschikbaar en daarom is gekozen voor het 
stapsgewijs ontwikkelen van de Merwedekanaalzone Zuid.
• Eigenaren in deelgebied vijf willen transformeren naar wonen maar de 
regelgeving staat het nu niet toe.
• Bewoners en gebruikers hebben behoefte aan een nieuwe 
infrastructuur en een prettigere leefomgeving

UITKOMST: 
Het gevoel van urgentie voor de herontwikkeling kan laag blijven vanuit 
de gemeente, een ontwikkeling die zowel met als zonder tippelzone in 
het gebied past, kan de afwachtende houding doorbreken.

UITLEG:                                                                    	 	 	 	            
Over het blijven of vertrekken van de tippelzone worden geen uitspraken 
gedaan. Behalve dat er serieus naar een eventuele verplaatsing of 
verwijdering gekeken wanneer een  eigenaar of ontwikkelaar met een 
herontwikkelingsplan komt. Eigenaren weten dit en durven deze 
investering tot nog toe niet aan. Tijdens de workshop lijkt juist de 



Hoofdconclusies van de workshop: 

Tijdens de workshop is veel gepraat over de verschillende rollen die aan zet 

zijn bij organische gebiedsontwikkeling. Dit zijn de conclucies: 

Rol van de gemeente

• Rol gemeente verandert in netwerksamenleving van bepalende partij, naar 

1 van de partijen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling.

• De gemeente moet zich bewust zijn van de tegengestelde belangen die 

soms spelen in de gemeentelijke organisatie en het -bestuur.

• De gemeente zou een ‘Ja, tenzij-houding’ kunnen aannemen bij 

ontwikkelingen die gewenst zijn vanuit de stad. 

• Belang dat de gemeente zou kunnen beschermen is om een duurzame 

gebiedsontwikkeling te waarborgen, waarbij ontwikkeling niet doorschiet 

naar het deelbelang van 1 van de partijen. 

• Gemeente kan kennis uit het gebied gebruiken. Daarvoor moet er 

laagdrempelige afstemming zijn tussen de gebiedsmakelaar en in ieder geval 

de afdelingen cultuur, economische zaken en stadsontwikkeling.

• De gemeente kan bij dilemma’s die het stads- versus gebiedsbelang raken 

een aantal scenario’s uitwerken en op basis daarvan besluiten.

• Betere afstemming tussen strategie (visie) en uitvoering (o.a. 

vergunningverlening): begrip en inzicht in beide belangen. 
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middenweg: herontwikkelen mét aanwezigheid van de van de tippelzone, 
een goede optie. Zowel voor de aanwezige wijkagente als voor de 
participerende ambtenaren. Studenten en ouderen zouden hier 
bijvoorbeeld al goed kunnen wonen. Dit hoeft de tippelzone niet in de 
weg te staan. Hoge urgentie voor herontwikkeling vanuit de gemeente is 
hierbij niet nodig en er is in ieder geval één eigenaar die dit aandurft, 
alleen hij wordt door de gemeente niet enthousiast genoeg ontvangen. 
Bestemmingsplannen zouden in de weg staan. Dit terwijl de komst van 
nieuwe gebruikers van het gebied: de creatieve ondernemers en 
sportorganisaties zoals Skatepark Utrecht, laten zien dat 
bestemmingswijzigingen mogelijk zijn. Deze initiatieven worden breed 
gesteund. Tegelijk kunnen ze een excuus zijn om niets te forceren: het 
(de herontwikkeling) gebeurt zó dus ook al.
Een ontwikkeling die zowel mét als zónder tippelzone in het gebied past 
kan de afwachtende houding van zowel gemeente als eigenaren 
doorbreken.

VERVOLG: 
De ene eigenaar die wél durft, moet enthousiaster ontvangen worden. 
Door gebiedsmakelaar én gemeente.



Rol van de gebiedsmakelaar

• Rol van de gebiedsmakelaar is het zoeken naar het gemeenschappelijk 

belang van de gebiedsgebruikers. Transparante en onafhankelijk rol is daarbij 

van cruciaal belang.

• Gebiedsontwikkeling is geven en nemen. De gebiedsmakelaar zoekt naar 

win-win situaties.

• De rol van de gebiedsmakelaar koesteren en waarderen. Meest ideaal is als 

de gebiedsmakelaar wordt betaald door alle stakeholders. De gemeente kan 

daarin het voortouw nemen. 

Organische gebiedsontwikkeling vraagt

• Organische gebiedsontwikkeling vraagt om een pragmatische en flexibele 

houding van alle betrokken partijen.

•Bij een succesvolle organische ontwikkeling van een gebied stijgen de 

grond prijzen en trekken de creatieven naar een nieuwe plek (nomadisch).  

Veranderingen en rolverdeling

De participerende burger is veranderd in de professionele burger die niet 

meedenkt, maar initieert en meewerkt aan de verbetering van zijn of haar 

omgeving. In dit verslag hebben we het gehad over de professionele burger 

die gebiedsmakelaar of kwartiermaker is. De gebiedsmakelaar of 

kwartiermaker staat middenin een gebied en verbindt stakeholders en hun 

belangen aan elkaar. Hierin neemt hij of zij enkele werkzaamheden op zich 

die nu nog vallen onder de taken van de gebiedsmanager bij de gemeente. 

Het grote verschil ten opzichte van de gebiedsmanager bij de gemeente is 

het feit dat de gemeente stakeholder is en de gebiedsmakelaar of 

kwartiermaker een onafhankelijke rol heeft. De gemeente is immers 

verantwoordelijk op stadsniveau. 
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CASE D: WERKSPOORKWARTIER
STRATEGISCH VERSUS UITVOEREND: 
ER IS EEN WENS VOOR HORECA EN LEVENDIGHEID, DE 
BESTEMMING PAST ALLEEN NIET

CASE: Initiatiefnemers gaan aan de slag met de ontwikkelingsvisie en 
ontplooien plannen die vervolgens niet uitvoerbaar blijken omdat 
randvoorwaarden niet zijn aangepast aan de visie en omdat niet alle 
spelers binnen de gemeente op de hoogte blijken te zijn van visie of 
doelstellingen van andere afdelingen. 

DILEMMA’S:
• Regels zijn er niet voor niets, de gemeente is verantwoordelijk voor het 
veilig gebruik van panden en openbare ruimte.
• De wensen en belangen binnen de gemeente kunnen verschillen 
waardoor initiatiefnemers tegenover een veelkoppig monster komen te 
staan. 
• Initiatiefnemers willen snel kunnen schakelen waardoor termijnen voor 
vergunningen soms te lang duren. 

VRAGEN: 
• Welke rollen en belangen spelen er en welke rollen overlappen/botsen?

* Aanjagers 
* Huidige ondernemers
* Toetsers
* Belangenbehartigers

• Tegen welke systemen loop je aan? 

* De gemeente staat in de ‘toets-stand’ in plaats van 
‘meedenkstand’
* De toetsers moeten al hun beslissingen heel goed 
verantwoorden, je staat immers binnen de kortste keren voor de  
rechter.
* Voor wiens belangen komt de gemeente op: die van bewoners 
die iets willen, of juist de tegenstanders? 

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN:
• Landelijk worden de regels voor tijdelijke bestemmingen aangepast, dit 
geeft gemeenten ruimte om eigen regels te maken. Hierdoor kunnen er 
voor bepaalde gebieden uitzonderingen gelden.
• De toetsers zouden niet alleen aan moeten geven dat iets niet kan, maar 
ook waarom iets niet kan: wat is de achterliggende gedachte van een 
regel.
• Een visieschrijver zou de ruimte moeten krijgen om eerder contact op te  
nemen met de toetsers zodat samen opgetrokken kan worden. 
• Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn rondom tijdelijke 
bestemmingen. 
• Dit gebied kan een breekijzer zijn om te laten zien wat er mogelijk is 
voor andere gebieden. 
• Er zijn weinig bewoners in het Werkspoorkwartier en daardoor liggen er 
veel kansen om te experimenteren. 
• Richt geen nieuwe teams op, maar zoek naar de manieren waarop 
mensen vanuit hun bestaande functie logischer kunnen samenwerken: 
ga op zoek naar de ja-zeggers. 
• Zoek ambassadeurs voor jouw project binnen de gemeente zodat zij je 
kunnen helpen om het verder te brengen. 



Verslag Organische Gebiedsontwikkeling: Samen aan het werk - 16 april 2013  

Colofon: 

Emilie Vlieger - Meer Merwede
Marleen Laverman & Lara Simons - Vriendinnen van Cartesius

Met dank aan:
Marco Redeman - Dienst Tijdelijke Ontwikkeling

In opdracht van:
Marte Kappert & Marieke Hellevoort - Gemeente Utrecht

Beeld:
Foto workshop & infografics: Floris Grondman Beeld Case A: Bol.com
Kaart Case A: Google Maps
Foto Case B: Jet van Zwieten
Foto Case C: Praxis
Tekening Case C: StadsdebatUtrecht.nl Instagramfoto’s: Lara Simons


