christian rommelse
Studio Bereikbaar

Werkervaring (selectie)
Stedenbouwkundige - Studio Bereikbaar (2018-heden).
•
Christian Rommelse MUrb
17 jun 1988, Rotterdam
Tel:

+316 39 754 645

Mail: christian.rommelse
@studiobereikbaar.nl

inrichting en verplaatsingsgedrag (o.a.: Mobiliteitsplan Amsterdam-Noord).
•

3013 AK Rotterdam

verstedelijkingsscenario’s MIRT A2 Deil-Vught).
•

Christian is stedenbouwkundige maar ziet zichzelf
graag als ‘ontwerpend planoloog’. Hij werkt op het

•

voor ‘s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg).
•

Participatieproject Goes-Zuid, bustour MIRT A28).
Ontwerper - LAP Landscape and Urban Design (2012-2018).
•

nationale, integrale en multidisciplinaire plannen. Van analyse, onderzoek, strategie,
visie en concept t/m concrete uitwerking en realisatie. Ontwerp op het snijvlak van
stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur en planologie.
•

Ruimtelijk-economische netwerkanalyses (i.s.m. Studio Bereikbaar): Actualisatie
Bereikbaarheidsstrategie ‘s-Herogenbosch (2018), MIRT onderzoek A2 knooppunt

wisselt ontwerp en onderzoek op grote
met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte

Met opdrachtgevers, belanghebbenden, overheden en experts op het gebied van
duurzaamheid, verkeer, constructie, kostencalculatie, water en ecologie werken aan (inter)

Christian zoekt graag door de schaalniveaus

schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af

Inhoudelijk vormgeven van participatie met stakeholders: begeleiden van
werksessies en bedenken van vernieuwende en laagdrempelige werkvormen (o.a.:

architectuur en mobiliteit.

verhalen die een plek bijzonder maken. Hij

Opstellen van uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening van de stad, op basis van de
(historische) ontwikkeling van verkeer en ruimte (o.a.: Bereikbaarheidsstrategieën

snijvlak van stedenbouw, planologie, (landschaps)

heen naar de vraag achter de vraag en naar

Analyses over het ruimtelijk-economisch functioneren van een gebied (o.a. Randweg
A2/N2 Eindhoven, OV-corridor Breda-Utrecht, MIRT-Onderzoek A28).

info@studiobereikbaar.nl

Profiel

Onderzoek naar in hoeverre de mobiliteitsbehoefte beïnvloedbaar is door te
sturen op nabijheid en bereikbaarheid van woningen en voorzieningen (o.a.:

Studio Bereikbaar
Stationsplein 45 – E1.186

Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijke structuren, buitenruimte-

Deil - ‘s-Hertogenbosch - knooppunt Vught (2017).
•

Relationele geografie. Analyseren en verbeelden van complexe data (i.s.m. Studio
Bereikbaar): MIRT A2, Adaptief Programmeren / SmartWayz, Stationsgebied Leiden

en bouwblok).

(2017).

Ontwerp wordt door Christian ingezet als

•

i.s.m. Dona stedenbouw en Studio Bereikbaar, 2016).

onderzoekstool en visualisaties worden
ingezet ter ondersteuning aan krachtige
en aansprekende verhalen. Christian weet
analyses en onderzoeken terug te brengen

Handreiking ruimtelijke kwaliteit bij infrastructuur projecten (voor Provincie Zuid-Holland,

Ontwerper - VenhoevenCS (2011-2012).
•

Internationaal, multidisciplinair en integraal (opgave agenderend) ontwerpend onderzoek:
Delhi 2050 - Ontwerpen met en verbeelden van Nederlandse en Indiase expertise.

tot de essentie (o.a. als basis voor politieke

Vertalen van ‘onleesbare’ kaarten, zachte en harde data naar heldere analyses,

besluitvorming).

graphics, integraal ontwerp, visie en ruimtelijke strategieën.
Educatie (selectie)

Skills

Master tot Stedenbouwkundige (MUrb)

(Ontwerpend) Onderzoek

Rotterdamse Academie van Bouwkunst (2009-2014).

Integrale planning

•

Afstudeerproject: Westlandse Tuindersring. “Op basis van een studie

Stedelijke economie

naar het verleden, een verkenning van de huidige situatie en gesprekken

Participatie

en schetssessies met de belangrijkste stakeholders is een overtuigende

Gebiedsontwikkeling

(ruimtelijke) strategie opgesteld voor het Westland”.

