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Toelichting op het innovatie 
 

Het geluid van een voorbijrazende tram, jengelende kinderen, bijna aangereden worden door een fietser… 
allemaal kenmerken van het wonen in de stad. De Nederlandse steden worden steeds drukker en we genieten 
met volle teugen van deze levendigheid. Maar, hoe verhoudt zich dit tot onze behoefte aan een stukje rust en 
ruimte? 
 
Een team young professionals, werkzaam bij Tauw, hebben de ‘RUST-gedachte’ (Rust Uit Stedelijke 
Transformatie) geformuleerd. Het is een visie op ‘de stad van de toekomst’. 
 
Groei 
Steden zullen blijven groeien, nu en in de toekomst. Steeds meer mensen gaan in grotere concentraties bij 
elkaar wonen in de stad. Straten in het centrum van de grote steden worden hierdoor steeds drukker: meer 
mensen en meer rumoer. Langsrazend verkeer, fietsers die niet kijken, gehaaste zakenmensen. Een rustige 
plek om te ontspannen en onthaasten is steeds lastiger te vinden. Door nieuwe ‘rustzones’ in de stad te 
creëren verbeteren we de gezondheid en de beleving in de stedelijke omgeving. Met de RUST-gedachte 
halen we de voordelen van wonen in het buitengebied naar de stad toe en zorgen voor aangename verblijf- 
en ontmoetingsplekken, ter compensatie van de algehele drukte en hectiek. In de moderne (middel)grote 
steden zijn er vaak geen mogelijkheden voor grootschalige aanleg van bijvoorbeeld een park. Daarom is het 
noodzaak om geschikte plekken in de stad te vinden en te transformeren tot uitnodigende, kleine oases van 
rust. Op deze plekken vinden mensen van verschillende leeftijden en achtergrond elkaar, waardoor een nieuw 
gemeenschapsgevoel ontstaat. De aantrekkingskracht van zo’n rustzone zorgt voor een sociale en 
economische upgrade van de buurt of winkelstraat. 
 
Transformatie 

Perry Sport, Aktie Sport, Dolcis, Scapino en de V&D. De ene na de andere winkelketen verdwijnt momenteel 
uit het traditionele beeld van de Nederlandse binnenstad. Deze trend laat hier in verschillende steden lege 
panden en ongebruikte ruimtes achter. Natuurlijk verandert met de jaren ook de functie van de binnenstad. 
Dit biedt kansen: Waarom transformeren we deze ‘rotte appels’ niet tot iets nieuws, waar juist wel behoefte 
aan is? Volgens ons is dit een kans om de monofunctionaliteit van de bestaande stedelijke structuren te 
doorbreken enop zoek te gaan naar meer diversiteit en toepassingsmogelijkheden voor bewoners en 
gebruikers. Leegstaande panden bieden tal van mogelijkheden voor transformatie tot rustzones en 
aantrekkelijke locaties. Zo kan een voormalig V&D-pand worden omgetoverd tot een open en licht atrium, 
met groen, natuurlijke elementen en zitgelegenheden om de drukke mens uit te nodigen tot een moment van 
rust. 
 
RUST 
Door nieuwe ‘rustzones’ in de stad te creëren verbeteren we de gezondheid, het gezondheidsgevoel en de 
beleving in de stedelijke omgeving. Met de RUST-gedachte halen we de voordelen van wonen in het 
buitengebied naar de stad toe en zorgen voor aangename verblijf- en ontmoetingsplekken ter compensatie 
van de algehele drukte en hectiek. Daarvoor is het is noodzakelijk om geschikte plekken in de stad te vinden 
en deze te transformeren tot uitnodigende, kleine oases van rust. Op deze locaties vinden mensen van 
verschillende leeftijden en achtergronden elkaar, waardoor een nieuw gemeenschapsgevoel ontstaat. De 
aantrekkingskracht van een rustzone zorgt voor een sociale en economische upgrade voor de buurt of 
winkelstraat. 
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