
Zet BRIT in!
BRIT is een nieuwe methodiek voor ontwerpers en projectleiders van 
gemeentelijke en regionale instellingen, om samen met inwoners op 
speelse wijze tot een ontwerp te komen voor de openbare ruimte. 

Via deze methodiek kunnen bewoners zelf optimaal 
bijdragen aan de herinrichting van de openbare ruimte. 
Zij krijgen hierbij tevens inzicht in de verschillende 
afwegingen die daarbij een rol spelen, zoals: kosten, 
ruimtegebruik, waterberging, koeling en biodiversiteit.

Bij dit proces worden zij terzijde gestaan 
door een begeleider van de gemeentelijke 
of regionale instelling.

Wanneer inzetten?
De methodiek is geschikt voor herinrichtingsprojecten 
van speeltuinen, veldjes, pleinen en parkeerplaatsen.

De inrichting die wordt gekozen moet in principe rea-
liseerbaar zijn. Het heeft dus geen zin om BRIT in te 
zetten als nog niet zeker is of een locatie wordt aange-
pakt. Ook het beschikbare budget moet bekend zijn. 

Omdat het bij het spelen vooral gaat om het afwegen 
van inrichtingselementen, is het spel niet geschikt voor 
de herinrichting van een straat. Vanwege het beperkte 
aantal groenelementen is het ook niet geschikt voor het 
inrichten van parken.

DE BUITEN RUIMTE INRICHTINGS TOOL

Voor een duurzame inrichting van de  
openbare ruimte samen met en voor de bewoners.



Nieuwsbrief ontvangen? Bezoek brit.website of mail info@brit.website

Voordelen van BRIT?
Voordelen van inzet van BRIT zijn:

•	 Kortere ontwerpcycli bij herinrichting
•	 Kostenreductie door meer effciëntie
•	 Meer burgerparticipatie en betrokkenheid
•	 Optimale samenwerking tussen partijen
•	 Meer bewustwording rondom duurzaamheid

Zet BRIT in!
BRIT bestaat uit een spelkoffer met ca.  

50 inrichtingselementen, evt. maatwerk, kaarten  
en documentatiemateriaal, en een speciaal stramienvel. 

Voor meer informatie en deelname aan een instructiedag kunt  
u contact opnemen met: IMAGEN ontwerp, tel.: 06 ‑ 50 66 79 45

Hoe werkt BRIT?
BRIT werkt in een aantal stappen:

1. Voorbereiden herinrichting via inventarisatie 
van de situatie en de globale mogelijkheden. 

2. Bepalen randvoorwaarden zoals beschikbaar 
budget, bruikbare inrichtingselementen en 
duurzaamheidsdoelen.

3. Inzetten methodiek met bewoners (in 
groepjes) in een interactieve spelsessie.

4. Uitwerken uitkomsten van de methodiek  
in een reeël ontwerp voor de herinrichting.

5. Terugkoppelen ontwerp met de bewoners 
voor afstemming van het detailontwerp.


