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Programma

• Intro
• Culturele biografie van Drechterland
• Dierbaarheidsonderzoek langs de Zaan
• Gebiedsvisie Buytenhout-West
• Conclusies



Islant atelier voor stedebouw

Invalshoeken:
• Cultuur
• Programma 
• Ruimte

Aanpak:
• Strategische visies
• Participatie
• Ontwerpambacht

In opdracht, maar ook op eigen initiatief
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Voorbeelden

Windpark
IFIKZ/Stand van de Zaan

Honigfabriek
Zuiderzeebuurt

Buurttuin Poelenburg
Vierkant Lisse



Culturele biografie van Drechterland







Culturele biografie van Drechterland

Werkwijze
• Deskresearch
• Interviews

• geschiedkundige verenigingen

• Workshops
• sleutelfiguren



Onderdeel van Toekomstvisie

Onderdeel van 



Dierbaarheidsonderzoek Zaan



De Stand van de Zaan

• Onderzoek

de Zaan als identiteitsdrager 
• cultuur-historisch onderzoek
• dierbaarheidsonderzoek

de Zaan als ruimtelijk systeem 
• historisch onderzoek 
• ruimtelijke analyse
• vergelijking andere (veen)riviersteden

de openbare ruimte aan de Zaan
• openbaarheid en toegankelijkheid
• analyse plekken

de Zaan als stedelijke ruimte 
• suggesties en aanbevelingen



Culturele biografie



De markante Zaan 

De infrastructurele Zaan 

De toeristische/recreatieve Zaan 

De monumentale Zaan 

De industriële Zaan 

De verdelende Zaan 

De verbeelde Zaan



Dierbaarheidsonderzoek

Werkwijze
• Uitvraag via media
• Enquêtes
• Routeverslag
• Sfeerbeschrijvingen



Dierbaarheidsonderzoek







Onderdeel van: Knopenmethode

• Identiteit, cultuurhistorie, behoefte, waardering, 
…





Gebiedsvisie Buytenhout-West



Gebiedsvisie Buytenhout-West

• Initiatief van bewoners/gebruikers in en om gebied
• Gesteund door:

• gemeenten Delft/Pijnacker-Nootdorp
• Provincie Zuid-Holland
• Hoogheemraadschap van Delfland

• Procesbegeleiding

Ism Sabrina Lindemann (OpTrek)



Gebiedsvisie Buytenhout-West

Werkwijze
• Voorbereiding met Kernteams
• Buytenhouttafels
• Visievorming in Kernteam

Noties
• Weinig ruimtelijk vooronderzoek/analyse
• Wel veel andere kennis in het gebied aanwezig
• Opdrachtgever geen professionele partij



Routekaart Gebiedsvisie Buytenhout-West

mei 2018 Kwaliteiten & plekken met betekenis 

juni Wensen, dromen & knelpunten
Kernwaarden

september Kernwaarden 
Thematische scenario’s

november Kernwaarden in deelgebieden

Oefenen met kernwaarden als afwegingskader

januari Thema’s en ambities

Aangepaste kernwaarden

maart Inspiratie-tafels, denktank Water
mei Concept gebiedsvisie toetsen

juni /juli 2019 Definitieve gebiedsvisie



Foto's JetRegeltHetKwaliteiten & plekken met betekenis



mei Kwaliteiten & plekken met betekenis 

Kwaliteiten & plekken met betekenis



Kernwaarden

1. Land in de stad 

2. Plek voor onthaasten en ontspannen

3. Ecosystemen met hoge biodiversiteit

4. Samenhang: 
delen versterken het geheel, het geheel 
versterkt de delen

5. Cultuur-historisch open landschap

6. Verbondenheid



Foto's JetRegeltHetKernwaarden testen op fictieve initiatieven



Foto's JetRegeltHetKernwaarden, thematische scenario’s



Thema’s & Ambities



Gebiedsvisie Buytenhout-West

Kernwaarden
• Veel tijd besteed aan opstellen
• Getoetst aan fictieve opgaven (robuustheid)
• Basis voor beoordeling ontwikkelingen (kompas)

Thema’s (met ambities)
• Belangrijke onderwerpen
• Hoe ga je hiermee om: Kernwaarden



Kernwaarden

Thema’s (ambities) 





Conclusies

Culturele component bij participatie is van belang:
• Verbindend
• Begrip kweken
• Waarde cultuuronderzoek groter naast ruimtelijk onderzoek

• Maatwerk, elke opgave is anders:
• Schaal
• Complexiteit
• Cultuur

• Neem de tijd
• Let op verschillende rollen (professional, bewoner, gebruiker)
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