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Kan je wel samen ontwerpen?

Waar begin je met het ontwerp?

Wat is een goed ontwerp?

Wat is een ontwerp dat past bij ons dorp?



Programma Werksessie

13.30 - 13.40  Voorstelrondje

13.40 - 14.00  Uitleg ontwerpen 

14.00 - 14.40  Samen ontwerpen

14.40 - 15.00  Reflecteren



Ontwerpen is een proces!

1. probleemverkenning Wat is er aan de hand? probleemstelling

2. onderzoek de 
bestaande situatie 

Hoe zit de plek in 
elkaar?

analyse

3. Waardering van de 
bestaande situatie

Wat vinden wij ervan? waardering

4. Formulering van de 
doelstelling 

Wat willen wij eigenlijk? doelen 

5. Ontwikkel modellenWelke oplossingensin-
richtingen zien wij?

modellen / scenario’s 

6. Vormgeven Hoe ontwerpen wij het 
gekozen model?

Ontwerp 

OPGAVE

Schematische voorstelling van een ontwerpproces 
Groen 7 / 8 - 1986 



Waar begin je met het ontwerp?

Bij de opgave!
•	 Vanuit het Dorpsplan
•	 Het dorp ziet een probleem 
•	 Of het ziet een kans
•	 Vraag vanuit de gemeente 



1. Probleemverkenning

“En eigenlijk zou er een dorpshart moeten komen. Zodat 
je elkaar tegen het blijft komen’. 

(inwoner van Loenen, sterkte- en zwakte analyse Loenen, 2005).

Vanuit de structuurvisie Loenen 2020, die onlangs in 2009 is gepresenteerd, kwam sterk naar 
voren dat er behoefte is aan een dorpshart. Door de sterke ontwikkeling van het dorp langs haar 
oorspronkelijke linten heeft zich geen echt ‘dorpshart’ ontwikkeld (Dorpsraad Loenen, Struc-
tuurvisie Loenen 2020).Maar hier is wel behoefte aan?



2. Onderzoek de bestaande situatie

•	 Landschap 
•	 Infrastructuur
•	 Looproutes 
•	 Functies van de plek huidig en toekomstig 
•	 Massa / Ruimte 
•	 Omliggende gebouwen / omliggend groen 
•	 Historie van het dorp / plek
•	 Huidige situatie van het dorp / plek 
•	 Toekomst van het dorp / plek 
•	 Doelgroep 
•	 Wat willen de dorpsbewoners 



Landschap

• Aan de rand van de Veluwe 
• Zandgebied 
• Lintdorp, ontstaan aan belangrijke wegen
• Papier industrie 
• Voormalig militair terrein 
• Essen 
• Coulissen landschap 
• Landgoed 
• Natte hooilanden, kwelgebied 

TIP: Kijk door de schalen heen! begin algemeen 
op regionaal niveau en zoom in tot op het niveau 
van de nieuw te ontwerpen plek.  



Infrastructuur

Hoofdwegen (N-Wegen)

Minder drukke wegen / wandelroutes

Toekomstige plek dorpshart



Historie , Heden en Toekomst 

TIP: Bekijk de kaarten op dezelfde schaal zo kun 
je goed zien wat er veranderd is en wat niet!



Doelgroep 

• Inwoners van Loenen 
• Rust-zoekers 
• Loenenaren die andere Loenenaren wil-

len ontmoeten



3. Waardering van de plek

Puinhopen / Parels



4. formulering van de doelstelling

Een dorpshart voor Loenen maken op plek x waar 
activiteiten worden gehouden 

maar ook een rustige groene plek is om te ontmoeten 

TIP: Hier kan ook een programma van eisen wor-
den geformuleerd.



5. Ontwikkel modellen





TIP: Doormiddel van een enqûete kan er inzicht 
gekregen worden welk model het meeste 
aanspreekt



6. Vormgeven / Ontwerp  







Belangrijke aandachtspunten

• Ontwerpen is maar een klein deel van het proces 

• Er zijn meerdere goede oplossingen voor een plek 

• Ontwerp niet alleen op een plattegrond maar maar ook doorsneden, 
schetsen van de situatie en zoek veel sfeerbeelden - foto’s 

• Af en toe een ontwerp even laten liggen

• Houd goed in je achterhoofd wat is het doel en het is realistisch en maak-
baar?



Deel 2: Samen Ontwerpen 



Uitleg van de fictieve opdracht

1. Probleemverkenning: 

De huidige speeltuin in dit dorp voldoet niet meer aan de 
eisen. De kinderen vinden het er saai om te spelen want er 
zit weinig tot geen uitdaging in. 
Ook is het een plek waar veel wandelaars langskomen maar 
er is geen mogelijkheid om te zitten of wat te drinken. 



Achtergrond informatie 

• Het dorp ligt aan de Rijn
• Arbeidersdorp, baksteenindustrie 
• Minder dan < 1000 inwoners 

• Speeltoestellen zijn verwaarloosd 















Reflecteren

           Veel van geleerd?  
Moeilijk? 
         Leuk? 
                Niks aan? 
Kan je er wat mee?        
       Zin om zelf aan de slag te gaan?



Achtergrond informatie 


