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Rotsoord dreigt te verstenen. Dit gaat ten koste van een leefbare en klimaat
bestendige stad. Daarom deze oproep om de openbare ruimte op Rotsoord te
vergroenen, op een manier die aansluit bij het karakter van het gebied. Via een
proces waarbij gebruikers evenveel invloed hebben als marktpartijen en gemeente.
Juist nu: omdat er zoveel gebeurt in het gebied en er een groot draagvlak is onder
gebruikers om samen op te trekken bij de verdere ontwikkeling. Zo maken we een
openbare ruimte die recht doet aan het karakter van Rotsoord, de maatschappelijke
ambities en de partijen die er actief zijn.

DNA Rotsoord: een rauwe rafelrand
Rotsoord is altijd een rauwe plek aan de rand van de stad geweest. De o
 rganisch
gegroeide bedrijvigheid uit het verleden heeft een ratjetoe aan gebouwen en
structuren opgeleverd: fabrieken en loodsen, watertoren, tankstation en brandweer
kazerne, allerlei begroeiing, een kinderboerderij, garageboxen en hier en daar
een oude arbeiderswoning. Niet gepland, maar geleidelijk ontstaan en daardoor
divers. Juist dat zorgt voor een ongedwongen, ongepolijst Rotsoord, waar vrijheid
is voor creativiteit en ondernemerschap.

Naar de toekomst:
koester diversiteit en eigenaarschap
Juist deze bestaande situatie geeft de richting aan voor de verdere ontwikkeling
van Rotsoord. Stap niet in de valkuil om de openbare ruimte in te richten vanuit
één mal. Koester de diversiteit en benut bestaande kwaliteiten. Versterk het gevoel
van eigenaarschap bij de gebruikers van het gebied. En ontwikkel per plek met
betrokken partijen, zodat de openbare ruimte organisch vorm en kwaliteit krijgt.
Gebruik daarbij de energie, kennis, creativiteit en makerstalent uit het gebied zelf.
Dan gaan nieuw en oud mooi samen en ontstaan interessante contrasten.

5 concrete
aanbevelingen
‘hoe’:

1.
Gebruik bestaande
kwaliteiten

Ruigheid en speelsheid laten zich niet plannen:
gebruik daarom de bestaande begroeiing en
het wegdek, in plaats van eerst alles weg te halen
of af te zagen. Laat ruimte open voor spontaniteit,
experiment en prototypes die vanuit de gebruikers
zelf komen. Plan niet alles vol, zodat de openbare
ruimte zich door kan ontwikkelen. Geef mogelijk
heden voor onderzoek en ontwikkeling, zodat de
inrichting aansluit bij gebruikers en nieuwe ruimte
kan ontstaan.
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Vergroen ‘De Plaat’

De Trip en andere stenige stukken op Rotsoord
zijn te verbeteren met rebels groen dat z’n
eigen weg vindt tussen asfalt en steen, en
ook water kan doorlaten. Pioniergroen
op De Plaat! Dit draagt bij aan de leef
baarheid en variëteit en maakt Rotsoord
ook klimaatbestendig. Als we tegels
uit tuinen willen weren, waarom dan je
openbare ruimte laten verstenen?
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3.
Gebruik de aanwezige creativiteit

Standaard oplossingen voor
de openbare ruimte zorgen niet
voor betrokkenheid, maar voor
anonimiteit, vervreemding en
weinig eigenaarschap. Gebruik
daarom de creativiteit, materia
len en kennis uit Rotsoord voor
de inrichting, oplossingen die
een stoer en industrieel karak
ter hebben en die bijdragen
aan maatschappelijke ambities.
Daarnaast liggen er kansen om
het groenbeheer in het gebied
anders te doen, bijvoorbeeld
door de gebruikers zelf.

5.
4.

Minder auto’s,
meer ontmoeting

Meer ruimte voor ontmoeting en verblijven,
minder blik. Een deel van de parkeerplaatsen
is te transformeren tot groen, ruimte voor voet
gangers en fietsers of voor uiteenlopende
activiteiten. Zoals de de parkeerplaatsen aan
de ventweg van de Briljantlaan en de parkeer
plaats tussen Nieuw-Rotsoord en Tafelboom.
Ideeën om hier ruimte te maken voor ontmoe
ting, interactie, ondernemerschap en innovatieve
oplossingen leven volop in het gebied, durf die
ten uitvoer te brengen!

Ruim baan
voor eigenaarschap
Geef ondernemers en (buurt)bewoners invloed
en mogelijkheden om de openbare ruimte vorm te
geven, te beheren en te programmeren. Zo krijgt
de openbare ruimte kleur en diversiteit, groeit de
betrokkenheid bij het gebied en worden pand- en
grondeigenaren verleid om hun terrein open te
stellen: denk aan de kade van de Pastoefabriek
of het groen van Nieuw-Rotsoord grenzend aan
de straat Rotsoord. Zo ontstaan mogelijkheden en
ambities die niet voorzien waren.

Nu is het moment
om de betrokkenheid
te verzilveren!
Een jaar geleden hebben gemeente en Stadsinitiatief elkaar
beloofd samen de stad te maken. Er zijn al veel stappen
gezet, nu is het moment door te pakken!
Gebruik de bestaande coalitie van betrokken partijen en
actieve bewoners, en weeg samen af wanneer er in ‘stenen’
geïnvesteerd moet worden of in iets anders. Een uitnodigende,
groene, levendige, diverse openbare ruimte heeft effect op
heel veel domeinen. Een plek waar het leuk, v errassend en
prettig is om te zijn, wonen of werken.

Meer weten?
utrechtseruimtemakers.nl/stadsinitiatief-rotsoord
info.stadsinitiatief@gmail.com
Colofon
productie
Ron Buiting, Arjan Biemans
met dank aan
Marit Overbeek
vormgeving
Bas Verweij & Leentje van Wirdum,

