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Hilde Blank kwartiermaker stadstedenbouwer van Leiden 
  
Hilde Blank is de komende maanden kwartiermaker stadsstedenbouwer voor Leiden. Deze 
periode brengt zij in kaart welke kansen er zijn in Leiden en hoe een stadstedenbouwer daar 
een rol in kan spelen. Hilde Blank rond haar kwartiermakersfase eind dit jaar af. Daarna kijkt de 
gemeente samen met haar hoe de rol van stadstedenbouwer van Leiden best vorm kan gaan 
krijgen. 
  
Hilde Blank: “Omdat ik van mening ben dat de vraagstukken die op de stad afkomen breder zijn dan 
alleen de stedenbouwkundig, heb ik gepleit om de functie van stadsstedenbouwer anders in te richten 
en dit de komende maanden samen nader te verkennen. We leven in een interessante tijd nu de 
economische crisis achter ons lijkt te liggen. Steeds meer komt het besef dat de ruimtelijke ordening 
een belangrijke rol speelt in het aanpakken van eigentijdse opgaven zoals de energietransitie, 
klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk, gezondheid en de impact van technologische 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en big data. Daarnaast is het van belang dat ondernemers 
en inwoners van de stad actief onderdeel zijn van de toekomstige ontwikkelingen.” 
  
Tot zomer 2015 vervulde Maarten Schmitt de rol van Stadsstedenbouwer in Leiden. In de 
tussenliggende periode heeft wethouder Paul Laudy (wethouder Bouw en Openbare Ruimte) zich 
geheroriënteerd op de rol van stedenbouw en ruimtelijke ordening bij de gewenste ontwikkeling van 
Leiden. Na deze  oriëntatie is gekozen om Hilde Blank te vragen om de kwartiermakersfase op zich te 
nemen. Paul Laudy: “Ik ben blij met de komst van Hilde. Juist haar brede blik op stad-maken, hoe 
alles met elkaar samenvalt en elkaar versterkt kan Leiden nog mooier maken. In haar manier van 
werken neemt participatie een belangrijke plek in. En dat past meer dan ooit bij onze stad en de tijd 
waarin wij leven.” 
  
Korte biografie 
Ir. Hilde Blank (TU Delft) is geboren in Leiden. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van 
integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een 
realisatie-, of ontwikkelingsstrategie. De ontwerpbenadering en ontwerpend onderzoek staan centraal 
in haar werk. Haar kernkwaliteiten zijn het zoeken naar kansrijke combinaties, zowel ruimtelijk als 
programmatisch, om een gebiedsproces in beweging te krijgen en haar enthousiasmerende aanpak 
via integrale werkateliers met ondernemers, initiatiefnemers en andere gebiedspartijen. Hilde opereert 
vaak op bestuurlijk niveau, wil graag processen versnellen en voelt zich verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke kant van complexe ruimtelijke opgaven. Hilde is directeur van BVR adviseurs ruimtelijke 
ontwikkeling en vanuit BVR is zij directeur AM concepts, als bouwmeester voor de markt. Daarnaast 
zit zij in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving en is zij voorzitter van de 
EFL Stichting. 
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