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Welkom op het zevende 
Metropool Forum, van Vereniging 
Deltametropool, met dit jaar als 
thema: ‘Wat Anders.’ 
Ons jaarlijkse publieke Forum biedt 
een overzicht van de metropolitane 
ontwikkelingen in Nederland. Dit 
vanuit de inzichten die, door middel 
van ingediende two-pagers of 
posters, worden besproken met 
het aanwezige brede netwerk van 
vakgenoten. 

Wat anders.
De grote veranderingen die op 
stapel staan voor verstedelijking, 
mobiliteit, economie, planning en 
beleid, de energietransitie en het 
droog houden van het land zijn 
breeduit bekend. 

Maar hoe verandert dit onze 
leefomgeving? Wat moeten we 
als ruimtelijk professional weten 
en anders gaan doen? Wat zijn 
andere oplossingen die een bredere 
aandacht verdienen? Of is het wel 
zo anders en blijft alles uiteindelijk 
bij het oude?

Sessies
De vijf sessies voor dit jaar zijn: 
anders leven
anders gaan
anders groeien
anders pompen
anders denken

In elke sessie is één van de 
bestuursleden van de vereniging 
voorzitter en wordt de inhoudelijke 
verslaglegging verzorgd door één 
van de projectleiders. Spreek hen 
na afloop aan met uw vragen of 
opmerkingen. 

Natuurlijk wordt uw lidmaatschap 
van de vereniging ook dit jaar weer 
van harte gewaardeerd, als u het 
nog niet bent: word lid!

Wat anders.

Metropool
Forum 2019
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De sessie gaat over inclusiviteit en 
beleving van de stad, in relatie tot nieuwe 
woonvormen. 

Welke gebieden zijn geschikt voor het 
toevoegen van nieuwe woonvormen en 
in hoeverre zijn ze inclusief (en is dat 
nodig)? 

Hoe wordt de stad beleefd? 

Welke factoren wegen mee in 
locatiekeuze voor woningen en wat 
zijn mogelijke architectonische 
uitwerkingen? 

1.  
anders leven

8

Ferry in 't Veld
Studio Architectuur
MAKEN

Pieter van de Heijde
Bureau Stedelijke 
Planning

Maare Zondervan
Sweco

Sophie Kemp
Bureau Stedelijke 
Planning

Max Visser
Sweco

Frans Wittenberg
Bureau Stedelijke 
Planning
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Shared living: 
kans of bedreiging voor de woningmarkt?

We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, 
werk, mobiliteit als bezit. Deze demografische en 
maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderende 
woonbehoeftes. Dit zien we terug in de groeiende 
populariteit van nieuwe woonconcepten, zoals flexwonen, 
co-living en ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen 
rondom de woning. 

Sophie Kemp, Frans Wittenberg — 
Bureau Stedelijke Planning

Sophie Kemp MSc. (1993) is adviseur bij Bureau Stedelijke Planning. Ze studeerde 
af als stadsgeograaf en is vooral bezig met vraagstukken op het gebied van 
wonen. Drs Frans Wittenberg (1967) is managing consultant wonen en ruimtelijke 
ordening bij Bureau Stedelijke Planning. Hij werkt aan vraagstukken op het terrein 
van de woningmarkt en duurzame stedelijke ontwikkeling.

1. anders leven 

Voor een groeiende groep mensen is wonen 
meer dan een traditioneel appartement 
of grondgebonden woning. We worden 
steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, 
mobiliteit als bezit. Deze demografische 
en maatschappelijke ontwikkelingen leiden 
tot veranderende woonbehoeftes. Dit zien 
we terug in de groeiende populariteit van 
nieuwe woonconcepten, zoals flexwonen, 
co-living en ruimte voor het delen van 
voorzieningen (bijvoorbeeld een auto of 
gereedschap). Bureau Stedelijke Planning 
volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij 
voeren veel adviesopdrachten uit naar 
nieuwe woonvormen en zijn betrokken 
bij verschillende gebiedsontwikkelingen 
waar nieuwe woonvormen een belangrijke 
bouwsteen vormen, zoals de Binckhorst 
in Den Haag, de spoorzone in Gouda, het 
Kabeldistrict in Delft en het centrumgebied 
in Zwolle.

Ontmoeten, betaalbaarheid of milieu 
Nieuwe woonvormen kennen verschillende 
motieven. Bij jong werkenden is 
betaalbaarheid en ontmoeten van groot 
belang. Juist bij deze groepen zijn kleinere 
woningen met gemeenschappelijke 
voorzieningen in trek (Change=, the Fizz). 
Bij ouderen speelt het ontmoeten en voor 
elkaar zorgen een grote rol. Dit zien we 
bijvoorbeeld bij ParkEntree in Schiedam, 
het Knarrenhof in Zwolle of erfdelen. Bij 
andere groepen is het verkleinen van de 
footprint van belang. Denk bijvoorbeeld 

aan de vele ecodorpen of tiny houses. Wat 
opvalt is dat naast kleinschalige particuliere 
initiatieven ook steeds meer grote beleggers, 
ontwikkelaars en gemeenten zich bezig 
houden met deze woonvormen.

Inspelen op een veranderende samenleving 
De behoefte aan meer diversiteit binnen 
de woningmarkt wordt voor een groot deel 
bepaald door maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen. Onze samenleving wordt 
steeds flexibeler, zowel op het gebied van 
relaties, werk, mobiliteit als bezit. Steeds 
meer mensen zijn één of meerdere fases 
van hun leven alleenstaand. Dit heeft te 
maken met vergrijzing, echtscheidingen en 
jongeren die zich steeds later binden. We 
wisselen steeds vaker van baan, hebben 
vaker flexibele contracten en er zijn meer 
en meer zzp’ers. Ook wint toegang tot 
producten en diensten aan populariteit 
ten opzichte van bezitten van spullen. Dit 
blijkt onder andere uit de populariteit van 
bedrijven zoals Spotify, Netflix, Swapfiets en 
Airbnb.
Drie nieuwe hoofdrichtingen 
Het woningaanbod moet zich aanpassen 
om een antwoord op deze ontwikkelingen 
te geven. Dit zien wij terug in grofweg drie 
nieuwe hoofdrichtingen, :
— Wonen met gemeenschappelijke 
voorzieningen: Mensen hebben in deze 
woonvorm hun eigen woning, een aantal 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
logeerkamers, ontmoetingsruimte, fitness, 

tuin etc) en delen bepaalde voorzieningen 
met elkaar (bijvoorbeeld gereedschap of 
huishoudelijke apparatuur)
— Co-living/wonen met gelijkgestemden: 
Vooral onder jong werkenden en 55+’ers 
is deze woonvorm populair. Ontmoeten, 
verminderen van eenzaamheid en voor 
elkaar zorgen zijn de voornaamste motieven 
voor deze woonvorm.
— Flexibel wonen: Er is een groeiende 
behoefte aan flexwonen. Concepten zoals 
The Student Hotel en ZOKU spelen hier 
op in. Flexwonen is aantrekkelijk voor 
mensen die tijdelijk aan projecten werken, 
buitenlandse (kennis)werkers of bijvoorbeeld 
mensen die dringend woonruimte zoeken 
vanwege een scheiding of verbouwing.

Nieuwe woonvormen belangrijk voor 
economie 
De waarde van nieuwe woonvormen 
gaat verder dan het voorzien in een 
woonbehoefte van bepaalde groepen. Bijna 
overal in Nederland woedt de strijd om de 
werknemer. Aantrekkelijke woonvormen 
voor jong werkenden, maatschappelijke 

beroepen als agenten, verpleegsters en 
leraren zijn cruciaal voor het economisch 
succes van stad of regio. Kortom, belangrijk 
is om nieuwe woonvormen in aansprekende 
woonmilieus op een goed doordachte wijze 
in de regio of gemeente te faciliteren.

Succes wordt bepaald door sterk concept 
en exploitatie 
Het succes van deze woonvormen valt en 
staat met een goed concept en exploitatie. 
Beleving, het goed functioneren van 
de voorzieningen en de community is 
belangrijk. Daarom hebben veel concepten 
een actieve hospitalitymanager. Anders dan 
bij gewone woningen staat of valt het succes 
met een goede exploitatie.
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Onze stek

Stel je voor dat je in een stad woont waar je je thuis voelt. 
Een stad waar je je eigen plek hebt, waar anderen dat ook 
hebben. Een stad die gastvrij is, een stad waar iedereen 
deel van uitmaakt. Een toegankelijke stad, waar mensen 
komen en gaan, een stad in beweging. Een stad die je deelt, 
maar die je je ook eigen kunt maken. Een duurzame stad. 
Een stad die zich aanpast aan jouw wensen, maar ook 
aan die van anderen. Zo’n stad is inclusief, ze is van ons 
allemaal. Iedereen heeft recht op onze stad.

Thuisgevoel is het fundament voor een 
toekomstbestendige en inclusieve stad

Liefde voor de stad betekent het 
omarmen van het onvolmaakte

Exclusiviteit is onlosmakelijk
verbonden met de stad

Maare Zondervan, Max Visser — Sweco

Maare Zondervan is een ervaren landschapsarchitect. Zij werkt met haar creatieve 
geest aan ruimtelijke opgaven in stedelijke gebieden. Maare heeft een passie voor 
het creëren van plekken met een ziel, waar mensen graag (terug)komen. Maare 
is een sterke conceptuele en strategische denker die de ruimtelijke vertaalslag 
kan maken. Zij is als ontwerper thuis op alle schaalniveau’s (visie, masterplan, 
detailontwerp). 
Max Visser is stadsgeograaf en heeft Max expertise op het gebied van de 
vergroening van steden en gebouwen. Hij heeft een diepgaande interesse in de 
beleving en ervaringen van mensen ten aanzien van de gebouwde omgeving. 
Maare en Max werken samen bij advies- en ingenieursbureau Sweco. Zij 
versterken elkaar in hun visie op stedelijke ontwikkeling en vinden elkaar in hun 
fascinatie voor het stedelijk leven.  

1. anders leven 

Over de auteurs: 
Maare is een ervaren landschapsarchitect. Zij werkt met 
haar creatieve geest aan ruimtelijke opgaven in stedelij-
ke gebieden. Maare heeft een passie voor het creëren 
van plekken met een ziel, waar mensen graag (terug)
komen. Maare is een sterke conceptuele en strategische 
denker die de ruimtelijke vertaalslag kan maken. Zij is 
als ontwerper thuis op alle schaalniveaus (visie, master-
plan, detailontwerp). Max is stadsgeograaf en heeft Max 
expertise op het gebied van de vergroening van steden 
en gebouwen. Hij heeft een diepgaande interesse in de 
beleving en ervaringen van mensen ten aanzien van de 
gebouwde omgeving.
Maare en Max werken samen bij Sweco. Zij versterken 
elkaar in hun visie op stedelijke ontwikkeling en vinden 
elkaar in hun fascinatie voor het stedelijk leven. In hun 
projecten streven zij naar het creëren van ‘stekken’: 
betekenisvolle plekken in de stad.betekenisvolle plekken in de stad.

Thuisgevoel is het fundament voor een toe-
komstbestendige en inclusieve stad

Liefde voor de stad betekent het omarmen 
van het onvolmaakte

Exclusiviteit is onlosmakelijk 
verbonden met de stad

Stel je voor dat je in een stad woont waar je je thuis voelt. Een stad waar je je eigen 
plek hebt,  waar anderen dat ook hebben. Een stad die gastvrij is, een stad waar 
iedereen deel van uitmaakt. Een toegankelijke stad, waar mensen komen en gaan, 
een stad in beweging. Een stad die je deelt, maar die je je ook eigen kunt maken. Een 
duurzame stad. Een stad die zich aanpast aan jouw wensen, maar ook aan die van 
anderen. Zo’n stad is inclusief, ze is van ons allemaal. Iedereen heeft recht op onze 
stad.

Onze stek Maare Zondervan & Max Visser
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Kansen voor wonen in wijk- en stadsdeel-
centra: twee vliegen in één klap

Hoe maken we de woningmarkt toekomstbestendig? Hoe 
kunnen we (een deel van) de woningopgave realiseren? Hoe 
spelen we in op de toenemende vergrijzing?

Woningbouw in wijk- en stadsdeelcentra kan tot 25.000 
woningen opleveren en een substantiële bijdrage leveren 
aan de binnenstedelijke woningbehoefte. Aantrekkelijk 
voor verschillende doelgroepen en zeker ouderen is de 
directe nabijheid van voorzieningen. De vernieuwing 
van wijk- en stadsdeelcentra door herontwikkeling in 
combinatie met woningbouw bevordert bovendien de 
aantrekkelijkheid en duurzaamheid van deze gebieden. 
Deze kunnen functioneren als de ‘binnensteden’ van het 
suburbane gebied. Wonen, winkelen (en andere functies) 
worden gecombineerd en geven de wijk een sociale functie, 
een ontmoetingsfunctie. Daarnaast kunnen de winkels 
profiteren van de toename van het aantal huishoudens in 
de direct omgeving.

Pieter van der Heijde — Bureau Stedelijke Planning

Dr. Pieter van der Heijde (1962) is algemeen directeur van Bureau Stedelijke 
Planning. Hij is Economisch Geograaf en gespecialiseerd in marktonderzoek en 
centrumontwikkeling. In 2014 is hij gepromoveerd op het ontstaan van nieuwe 
centra in Nederland
 

Woningbouw in wijk- en stadsdeelcentra 
kan tot 25.000 woningen opleveren en 
een substantiële bijdrage leveren aan 
de binnenstedelijke woningbehoefte. 
Bureau Stedelijke Planning stelt dat deze 
woningen gerealiseerd kunnen worden 
door herontwikkeling van verouderde 
winkelcentra. De vernieuwing van 
stadsdeelcentra in combinatie met 
woningbouw bevordert bovendien de 
aantrekkelijkheid en duurzaamheid van 
deze gebieden als de ‘binnensteden’ 
van het suburbane gebied. Een mooie 
bijkomstigheid is de vergroting van 
het bestedingspotentieel waardoor de 
winkelleegstand wordt gereduceerd.

Woningbouw in stadsdeelcentra 
Bestaande winkelcentra in stadsdelen 
– vaak als laagbouw gerealiseerd – zijn 
veelal aan het einde van hun levenscyclus; 
vernieuwing is noodzakelijk. Gezien het 
centrumstedelijke karakter van deze 
gebieden is het mogelijk om hier woningen 
in hoge dichtheid te bouwen. Dit komt 
ten goede aan de levendigheid. Ook zorgt 
een concentratie van woningen in en rond 
stadsdeelcentra voor een toename van de 
bestedingen in de hier gesitueerde winkels 
en horecavoorzieningen. Dit reduceert 
de leegstand en kan voorkomen dat deze 
gebieden verder afglijden.

15.000 tot 25.000 extra woningen 
Met een woningdichtheid van 100 tot 150 
woningen per ha kunnen er, vanuit het 
principe ‘wonen boven winkels’ zo’n 6.000 
tot 9.500 woningen in stadsdeelcentra 
gerealiseerd worden in de vorm van (middel) 
hoogbouw. Naast de stadsdeelcentra 
kunnen ook de grotere wijkcentra in 
aanmerking komen voor de ontwikkeling van 
nieuwe woningen. Ook hier kunnen op basis 
van een soortgelijke berekening zo’n 10.000 
tot 15.000 extra woningen gerealiseerd 
worden. Tezamen met de stadsdeelcentra 
is dit een aantal van zo’n 15.000 tot 25.000 
woningen.

Behoefte aan nieuwbouwlocaties 
woningen in binnenstedelijk gebied 
Het gemiddelde aantal woningen per 
stadsdeelcentrum is met circa 800 
woningen beperkt (Bureau Stedelijke 
Planning, 2017). Het toevoegen van nieuwe 
woningen draagt bij aan de woningbehoefte 
en een intensief gebruik van het bestaande 
bebouwde gebied. Dit is met name van 
belang omdat de stadsdeelcentra zijn 
gesitueerd in de (grote) steden waar de 
woningnood het grootst is. Het PBL (2016) 
heeft berekend dat vooral in verstedelijkte 
gebieden in Nederland sprake is van de 
grootste woningbehoefte en dat deze 
slechts gedeeltelijk kan worden opgevangen 
in bestaand bebouwd gebied. Bij een 
hoog groeiscenario is dit voor vrijwel alle 
verstedelijkte gebieden het geval. Dit 
betekent dat in de stedelijke gebieden een 
belangrijke opgave ligt om nog slimmer om 
te gaan met de beschikbare ruimte.

Winkelleegstand in stadsdeelcentra 
In stadsdeelcentra staat bijna 10% van 
de winkels leeg (Locatus, 2018). In veel 
gevallen is sprake van een verouderd 
product en de relatieve positie (in omvang 
en bezoekersstromen) is verslechterd. 
De stadsdeelcentra zijn in functionaliteit 
voorbij gestreefd door e-commerce en de 
onderliggende wijkcentra en qua beleving 
leggen ze het af tegen de grote (historische) 
binnensteden. Dit heeft niet alleen 
consequenties voor het voorzieningenpeil 
voor bewoners en de bedrijfsexploitatie 
van de ondernemers, maar heeft ook een 
negatieve uitstraling op de kwaliteit en 
leefbaarheid van de omliggende wijken.

1. anders leven 
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Je wilt toch niet allemaal hetzelfde?

Woningen zullen de komende tijd grote aanpassingen 
moeten ondergaan om te voldoen aan de transities waar 
we nu voor staan: naar een digitale en circulaire economie, 
schone energie en een stabiel klimaat. Niet iedere locatie, 
woning of bewoner vraagt om dezelfde oplossingen voor
deze opgave. 

Ferry in ‘t Veld — Studio Architectuur

Ferry in ‘t Veld: aan de hand van zijn kleinste en grootste project zal Ferry in ‘t Veld 
van Studio Architectuur MAKEN toelichten hoe hij omgaat met de veranderende 
ontwerpopgave. 

1. anders leven 

Een gezin met drie opgroeiende kinderen 
woont in een tweekamerappartement met 
hoge plafonds in het centrum van Utrecht: 
een Tiny House midden in de stad.

Klimaatadaptief appartmentengebouw 
met een stapeling van woontypologien, 
ruimte voor ontmoeting, een flexibele schil 
voor verschillende woonwensen en een 
powernest op het dak; op de Lloydpier in 
Rotterdam.
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De sessie beschouwt de nieuwe manier 
van reizen en van stadmaken: naadloze 
mobiliteit, nieuwe vervoersmiddelen, 
multimodaliteit en integratie tussen 
beleidsvelden. 

De huidige manier van reizen past 
niet meer binnen onze stedelijke en 
klimaatruimte. Welke innovaties kunnen 
hierin een rol spelen?

Mobiliteit groeit in Nederland sneller dan 
de bevolking. Hoe organiseren we een 
nieuwe mobiliteit om deze groei op een 
slimme manier te accommoderen?

2. 
anders gaan

18

Roger Demkes
Verkeersonderneming

Jaap-Willem Kleijwegt
UNStudio

Wouter Kamphuis
Gemeente 
Rotterdam

Carmen Aalbers
Wageningen 
Universiteit

Lisa Franke
Breda University

Jaap Modder
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Paul van de Coevering
Breda University

Martin Knuijt
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Suzan Reitsma
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Maurits Schaafsma
Schiphol Group

Sven Reulen
Breda University
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IJbaan Amsterdam

Ben van Berkel, Arjan Dingsté, Jaap-Willem Kleijwegt en Milou van 
Min, Juergen Heinzel, Dana Behrman, Bruno Peris, Pedro Silva Costa —  
UNStudio

UNStudio, opgericht in 1988 door Ben van Berkel en Caroline Bos, is een 
internationale ontwerpstudio met kantoren in Amsterdam, Shanghai, 
Hong Kong en Frankfurt, gespecialiseerd in stedenbouw, architectuur, 
infrastructuur en interieur- en productontwerp. Het bureau heeft 
spraakmakende projecten gerealiseerd waaronder de Erasmusbrug in 
Rotterdam, Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, Station Arnhem centraal 
en het Qatar Railways metro project waarvoor UNStudio het ontwerp heeft 
gemaakt voor alle metrostations in Doha.

2. anders gaan

Door gebruik te maken van 
de vrije ruimte boven de stad, 
ontstaat de mogelijkheid om een 
nieuwe, hoogwaardig, verbinding 
te maken over het IJ, die voert 
het hart van Haven-Stad aan de 
Noordwest-kant van Amsterdam. 
De verbeterde bereikbaarheid van 
dit gebied leidt tot spreiding van 
verkeersstromen en mogelijkheden 
tot gebiedsontwikkeling. De 
IJbaan levert een bijdrage aan het 
verminderen van de drukte en een 
verbetering van de leefbaarheid 
in Amsterdam. Naast de evidente 
praktische voordelen biedt de 
kabelbaan zijn gebruikers een 
radicaal ander perspectief op hun 
stad.

IJbaan Amsterdam 

Metropool Forum 2019 IJbaan Amsterdam

UNStudio

UNStudio, opgericht in 1988 door Ben van Berkel en Caroline Bos, is een internationale ontwerpstudio met 
kantoren in Amsterdam, Shanghai, Hong Kong en Frankfurt, gespecialiseerd in stedenbouw, architectuur, 
infrastructuur en interieur- en productontwerp. Het bureau heeft spraakmakende projecten gerealiseerd 
waaronder de Erasmusbrug in Rotterdam, Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, Station Arnhem centraal en het 
Qatar Railways metro project waarvoor UNStudio het ontwerp heeft gemaakt voor alle metrostations in Doha.

team IJbaan UNStudio: Ben van Berkel with Arjan Dingsté, Jaap-Willem Kleijwegt en Milou van Min, Juergen 
Heinzel, Dana Behrman, Bruno Peris, Pedro Silva Costa 
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stad.
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Redesigning the European Deltametropolis

Strengthening the European metropolitan system
while rethinking aviation and improving rail 
connections 

Urgency
North West Europe is the most prosperous 
part of Europe. But there are new risks 
and challenges on the horizon. How about 
the effects of (a no deal) Brexit on the 
metropolitan system in North West Europe 
and its competitive strength? How to deal 
with the mounting pressure towards a more 
selective use of air travel in a globalized 
world and in our place? And even important, 
how to keep up with a much more 
competitive and dynamic global economic 
system. At the same time, we witness the 
emergence of metropolitan areas and a 
growing consciousness that they (will) 
perform better when better connected. 

Aiming at 
Improving the synergy of the North 
West European metropolitan regions by 
connecting them better, realizing so called 
“borrowed size”. Rail is to take the position 
of flying in this part of Europe. Existing rail 
networks need to be redesigned with the 
goal of a better and integrated network 
(new and improved and optimized). With 
a better network we mean a substantial 
improvement of the rail connections 
and the performance of the network two 
ways: one is to make faster and seamless 
connections between the metropolitan 
regions in this part of Europe and the other 
is making better connections between 
the most important nodes in the different 
metropolitan areas (internationally oriented 

business and knowledge centers, central 
districts, airports etc.). In this context 
the airport system and its use can be 
reconsidered. A shift towards rail will have 
consequences for the airports, for the 
regional airports but also for the major hubs. 

What to do? 
Substantial improvement of the rail network 
can be realized along two lines. One is 
the governance issue. There are (still) a 
lot of institutional barriers for seamless 
(cross border) public transport. We ‘re 
dealing with at least six different countries 
involved with (most of the times) different 
railway- and train systems. But it’s also 
about organization and logistics. Faster 
connections, a better integrated system, 
mean better timetables, to name just one 
issue. It’s an even more complicated problem 
if you want better faster connections and at 
the same time an improved regional network 
at the scale of a metropolitan region. We 
assume that for this change to happen 
we need some direction and regulatory 
authority on the scale of North West 
Europe.  The other “big thing” is the physical 
network. We simply need more rails, both 
in metropolitan regions and between them. 
And it’s about (fast) high speed and slow 
(regional scale) at the same time. The 
biggest challenges are on the international 
level, a lot of the endeavors needed are of 
cross border problems to be solved. This 
again asks for some sort of direction at 

Jaap Modder, Maurits Schaafsma — Brainville, Schiphol Group

Jaap Modder, owner Brainville, chair council on Tall Buildings, boardmember 
Deltametropolis Association.
Maurits Schaafsma is an urban planner specialised in airports. His 
specialized in airport planning and  the interaction between airport and 
metropolitan region. At Schiphol he is responsible for architecture, urban 
planning and airport master planning (landside).

the proper scale.  As mentioned before the 
changes we propose will have effects on the 
airport system in North West Europe. Will 
this change lead to a better alignment with 
climate goals and will it at the same time be 
possible to maintain global connectivity in 
this area? 

Reference 
We think it’s practical to set a standard 
for the “next performance” of the NW 
European rail system. From every point in 
the European Deltametropolis a trip by train 
couldn’t cost you more than two hours, while 
frequencies have to be extended (in general, 
every hour at least). One of the first steps to 
make is a map on the NW European scale of 
this fast train/rail network as an attractive 
perspective.

2. anders gaan

In short
in our view it’s urgent to strengthen 
the physics and the performance of the 
metropolitan system in this part of Europe, 
in order to maintain the prosperity and the 
competitive power in the global economy by 
reaching new standards for a rail network 
of the 21st century, sustainable and with an 
excellent performance. 

Reistijdvergelijking vliegen t.o.v. treinen
op basis van onderzoek RHDHV
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E-CITY 

Door toegenomen mobiliteit staat de leefkwaliteit 
van onze steden onder druk. Luchtvervuiling trekt 
een zware wissel op onze gezondheid. Ongeveer een 
derde van de totale hoeveelheid fijnstof in de lucht is 
afkomstig van gemotoriseerd verkeer. Logisch dus 
dat de Rijksoverheid zwaar inzet op de ontwikkeling 
van schoon vervoer om de luchtkwaliteit in steden te 
verbeteren.

Electrische rijden
De Rijksoverheid streeft naar 1 miljoen 
elektrische voertuigen in 2025. Deze ambitie 
heeft ook z’n weerslag op het openbare 
gebied. Vanuit de ruimtelijke ordening is 
weinig aandacht voor de effecten, de impact 
en de kansen van schone mobiliteit op de 
ruimtelijke ordening. De kansen zijn vele
malen groter dan alleen het goed 
implementeren van de noodzakelijke 
voorzieningen.

Martin Knuijt, Suzan Reitsma — OKRA

Martin Knuijt (1966) is een van de oprichters van OKRA. Zijn kracht is het 
definiëren van strategische visies en scenario's en het creëren van sterke 
ruimtelijke ontwerpen. Hij is vooral actief in het ontwerpen van complexe 
stedelijke en landschappelijke projecten. Hij is gefascineerd en gedreven 
om maatschappelijk relevante thema's, zoals het ontwerp voor iedereen en 
klimaatbestendig ontwerp, te integreren.  

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN 

E-CITY 
UTRECHT NEDERLAND

URGENTIE

Door toegenomen mobiliteit staat de 
leefkwaliteit van onze steden onder 
druk. Luchtvervuiling trekt een zware 
wissel op onze gezondheid. Ongeveer 
een derde van de totale hoeveelheid 
fijnstof in de lucht is afkomstig van 
gemotoriseerd verkeer. Logisch dus 
dat de Rijksoverheid zwaar inzet op 
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verbeteren.

ELEKTRISCH RIJDEN

De Rijksoverheid streeft naar 1 miljoen 
elektrische voertuigen in 2025. Deze 
ambitie heeft ook z’n weerslag op het 
openbare gebied. Vanuit de ruimtelijke 
ordening is weinig aandacht voor de 
effecten, de impact en de kansen van 
schone mobiliteit op de ruimtelijke 
ordening. De kansen zijn vele 
malen groter dan alleen het goed 
implementeren van de noodzakelijke 
voorzieningen.

KANSEN RUIMTELIJK ORDENING

Wanneer de negatieve aspecten 
van mobiliteit vervallen ontstaat er 
ruimte voor een totale stedelijke 
reorganisatie. Het biedt kansen 
om grote verkeersaders opnieuw 
te dimensioneren en prikkelt tot 
een nieuwe visie op parkeren, 
functiemenging en onze energie 
infrastructuur. Met de studie ‘E-City’ 
inspireert OKRA politici, planologen 
en stedenbouwkundigen tot nieuwe 
stedelijke ontwikkelingsstrategieën 
waarbij schone mobiliteit het 
vertrekpunt is.

Naam  : Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Adres  : Weena 723, 3013 AM Rotterdam

Tel.   : (+31) 010 436 16 00

Contactpersoon : Tim de Boer

Naam  : Agentschap NL

Adres  : Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Tel.   : (+31) 088 602 27 12

Contactpersoon : Suzan Reitsma

Studie:   : 2013-2014
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Kansen ruimtelijke ordening
Wanneer de negatieve aspecten van 
mobiliteit vervallen ontstaat er ruimte voor 
een totale stedelijke reorganisatie. Het biedt 
kansen om grote verkeersaders opnieuw te 
dimensioneren en prikkelt tot een nieuwe 
visie op parkeren, functiemenging en onze 
energie infrastructuur. Met de studie ‘E-City’ 
inspireert OKRA politici, planologen en 
stedenbouwkundigen tot nieuwe stedelijke 
ontwikkelingsstrategieën waarbij schone 
mobiliteit het vertrekpunt is.

De ecologie van radicale innovatie van de 
vervoersinfrastructuur 

In de laatste twee decennia is de Nederlandse 
ruimtelijke planning ontwikkeld van het formuleren 
en uitvoeren van integraal ruimtelijk beleid met 
uitgesproken visies (Randstad, Groene Hart) naar 
network governance met verschillende actoren en in 
het bijzonder marktpartijen. 

De zorg voor de impact van deze 
benadering voor de kwaliteit van leven 
van de Nederlandse burger groeit. Blijven 
Nederlandse steden ook op de lange termijn 
aantrekkelijk? Of zullen investeerders zich 
op andere gebieden gaan richten? Vooral 
nu de PAS is afgewezen door de Raad van 
State? Ondermeer het autovervoer drukt 
zwaar op de kwaliteit van de leefomgeving. 
De negatieve effecten ervan zijn uitgebreid 
en treffen meerdere beleidsdomeinen. 
Tegelijk is mobiliteit een primaire behoefte 
van de mens. Laten we verder kijken 
naar alternatieve vervoerinfrastructuur 
oplossingen! 

Doel van de bijdrage is om te demonstreren 
wat de betekenis van radicale innovatie van 
nieuwe vervoersinfrastructuur zou kunnen 
zijn en met aanwezigen te verkennen hoe 
dit onderwerp hoger op de onderzoeks- en 
beleidsagenda te krijgen. Aandacht gaat 
uit naar het handhaven en verbeteren van 
comfort en toegankelijkheid en sociaal-
economische aspecten. Vooral innovaties 
zoals hyperloop, skytran en kabelbaan lijken 
veelbelovend en onderschat. Ze laten grond 
open voor andere gebruiksvormen. Meer 
geluidsarm vervoer is voor woongebieden 
erg belangrijk. En kunnen snellere stad-
land verbindingen de tweedeling tussen 
landelijk en stedelijk gebied verminderen, 
zoals UN Habitat als belangrijk beleidsdoel 
aan ons meegeeft? Wat betekent het in 

Carmen Aalbers — Wageningen Universiteit en Research 

Carmen Aalbers is een stedelijk landschapsarchitecte. 
Zij schakelt tussen lokale initiatieven in de groene 
ruimte, regionale sturing op groene ruimte en (inter)
nationaal onderzoek en advies. Ze zet nationaal en 
Europees onderzoek op poten rondom innovaties 
zoals skytran, kabelbaan en hyperloop en zoekt 
daarbij opdrachtgevers en financiering bij overheid en 
bedrijfsleven. Klimaatverandering, NOx en CO2 emissies, 
biodiversiteit en sociale cohesie staan hoog op de 
lijsten van beleidsuitdagingen voor de 21e eeuw. Deze 
vervoerinnovaties lijken daarbij veelbelovend.

termen van lagere emissies, vermindering 
van fragmentatie van de groene ruimte 
en klimaatadaptatie in dichtbebouwde 
stedelijke gebieden? 

Deze en inzichten uit veranderingstheorie 
komen aan bod in de bijdrage. Zijn 
overheden, investeerders en vervoerders 
projectontwikkelaars bereid de ontwikkeling 
van de kwaliteit van Nederlands 
woongebieden en de bereikbaarheid 
daarvan door nieuwe, comfortabele vormen 
van vervoer ter hand te nemen?

2. anders gaan
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Bicycle oriented development

Paul van de Coevering, Lisa Franke, Sven Reulen — Breda University 

Paul is stadsgeograaf en specialist op de interactie tussen mobiliteit en 
ruimtegebruik en lector urban intelligence bij Breda University. Lisa is een 
urban designer gespecialiseerd in concepting en Sven is geo enthousiast. 

2. anders gaan
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DOELGROEPEN: AANSLUITEN OP 
KWALITATIEVE WONINGVRAAG

Met BOD kunnen woningen op grotere 
afstanden van mobiliteitshubs worden gebouwd 
terwijl bewoners zich toch duurzaam kunnen 
verplaatsen door de fiets en HOV te combineren.  
Dit biedt dus naast hoogstedelijk, ook 
mogelijkheden voor suburbaan en groenstedelijk 
wonen.

De fiets is staat centraal vanwege de unieke 
combinatie van individuele vrijheid, snelheid en 
sociale interactie. BOD betekent bouwen voor 
mensen en een goede balans tussen gedeelde 
en individuele mobiliteit op alle schaalniveaus:.
• Stedelijk niveau:feeders naar snelle 

fietsverbindingen en mobiliteitshubs
• Wijkniveau: menselijke maat: minder 

parkeren en meer deelsystemen meer groen 
en ontmoetingsplekken.

• Gebouwniveau: logische plek om te parkeren 
en fietsvriendelijke toegankelijkheid.

Bicycle Oriented Development 
BEHOEFTE AAN EEN OVERKOEPELEND 
VERSTEDELIJKINGSCONCEPT 

Nederland staat voor een grote binnenstedelijke 
bouwopgave. Huidige verstedelijkingsconcepten 
zijn niet toereikend. Knooppuntontwikkeling 
(TOD) is succesvol geweest maar richt zich op 
gebieden binnen loopafstanden van stations en 
op hoogstedelijke woonprogramma’s. Hiermee is 
de invloedssfeer van dit concept (te) beperkt.

BOD – FIETS EN HOV ALS 
UITGANGSPUNT

Wat als we nu de multimodale bereikbaarheid 
van fiets en HOV als uitgangspunt pakken voor 
onze verstedelijking rondom mobiliteitshubs? 
Als we uitgaan van fietsreistijd in plaats van 
loopafstanden komt een groot gebied rondom 
deze hubs in beeld voor verstedelijking.

VAN BOD-SCORE NAAR INTEGRALE 
SCENARIO’S

BOD begint met een goed beeld van de huidige 
situatie. Hoeveel functies (wonen, werken, 
voorzieningen) bevinden zich binnen en buiten 
fietsreistijd van de mobiliteitshubs? Dit is de 
zogeheten BOD score. 

Op basis van de uitgangssituatie worden 
integrale toekomstscenario’s ontwikkeld voor 
(fiets)infrastructuur en verstedelijking. Is er ruimte 
voor nieuwe verstedelijking binnen fietsreistijd 
tot de mobiliteitshubs? Of kunnen snellere 
fietsroutes de beoogde woningbouwlocaties 
binnen fietsreistijd van de mobiliteitshubs 
brengen?

Figuur 1: van loopafstand naar fietsreistijd

500 m. 15 min

Figuur 2: BOD-scenario’s 

Figuur 3: schema verstedelijking
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Transit metropool Rotterdam

Openbaar vervoer is essentieel voor verdichting 
in stedenbouw en een gezonde stad. De mate van 
nabij en compact is leidend in het ruimtegebruik 
van de metropool. De spontane ontmoeting en 
flaneren zijn leidend in de publieke ruimte. Nieuwe 
gebiedsontwikkeling gaat niet zonder bijbehorende 
mobiliteit infrastructuur. Wanneer we spreken over 
50.000 woningen in 20 jaar moeten we spreken over 
een woningbouwopgave met metropolitaan OV.

Rotterdam en de regio staan voor een 
verstedelijkingsopgave. Zo wordt er 
gesproken over 170.000 woningen langs 
het spoor tussen Leiden en Dordrecht en 
50.000 woningen in Rotterdam alleen.  
En dan hebben we het nog niet eens 
over de mogelijke groei na 2040. Zo een 
verstedelijkingsopgave brengt groei op 
een veeltal aan vlakken. Denk aan groei 
aan inwoners, werkgelegenheid, ruimtelijk 
economisch programma, bedrijvigheid en 
levenskwaliteit. maar deze groei volgt niet 
zonder meer. 

Tegelijkertijd zien we in Rotterdam de 
toenemende problematiek van congestie. 
File lijkt een breed geaccepteerd 
verschijnsel. De metrostations Beurs en 
Blaak zijn reeds al aan hun maximum 
capaciteit. Deze congestie begrenst de 
capaciteit van de stad, en daarmee de groei. 
Door slechtere stroom door programma van 
de stad bereiken we niet onze potentie en 
komen zelfs delen van de stad te kort.  

Mobiliteit in de stedenbouw is vaak een 
gesprek over ruimtegebruik en functioneren. 
Neem bijvoorbeeld de tunneltraverse, een 
doorsnede van het straatprofiel leert dat 
bijna 70% van gevel tot gevel is toebedeeld 

aan motorvoertuigen. In de ochtend en 
avondspits beweeg je daar gemiddeld met 
minder dan 30km/h.  
Een ander voorbeeld is de Metro op zuid, 
die op vrije baan op hoogte met 30km/h 
over het Zuiderpark vliegt. Met 1 metrostel 
van 120 meter lang kun je een 3 kilometer(!) 
lange slinger auto’s uit de file halen.  

Een minder besproken kracht van mobiliteit 
is dat het een van meest contact rijke 
programmeringen van de stad is. Geen 
stedenbouwkundig programma is aan zoveel 
mensen dienstbaar als een station.  Het 
heeft belang voor iedere stedeling. Door dit 
belang brengt het een veeltal aan mensen 
samen die allemaal interactie met elkaar 
beleven. En met interactie heb ik het dan 
over kleine dingen, zoals iemands uiterlijk 
bestuderen, wegkijken bij oogcontact en 
zo beleefd zijn om de deur voor en ander 
open te houden. Een uitwisseling tussen 
onbekenden. Nog meer in het bijzonder 
wanneer die onbekende in een dagelijks 
patroon telkens weer op dezelfde tijd op 
dezelfde plaats terugkeert, wanneer je over 
de brug loopt of bijvoorbeeld in de metro 
staat. En dag bij dag meer familiair, gewend 
en zelfs vertrouwd of vriendelijk kan raken.  

Wouter Kamphuis — Gemeente Rotterdam

Wouter Kamphuis is architect in opleiding en werkzaam bij de gemeente 
Rotterdam. Hier vervult hij vanuit het ingenieursbureau de rol van 
strategisch adviseur op het gebied van mobiliteit en gebouwen. Hij adviseert 
op infrastructurele plannen in relatie tot stedenbouw en let nadrukkelijkop 
de wederzijdse afhankelijkheid en project overstijgende relaties op 
grootstedelijk niveau.

Mobiliteit kan gezien worden als de 
springplank voor stedelijke ontwikkeling. 
Om daar het meeste uit te halen kunnen 
we de ontwikkeling van de stad richten 
op mobiliteitsknopen. De kwaliteit van de 
verbindingen maakt de nabijheid en een 
diverse veelvoud van programma vraagt om 
compact en slim ruimtegebruik. Dit is iets 
wat we voor het eerst zien in Rotterdam 
bij de aanleg van de metrolijn in 1968. Van 
centraal naar Zuidplein, een verbindingen 
onder de Maas die elke stedeling in de 
gelegenheid brengt festiviteiten, parade 
en park op Zuid te beleven. Een verbinding 
die Rotterdammers bij elkaar brengt en en 
gedeelde ervaring meegeeft.  

Wanneer we spreken over de 
woningbouwopgave van Rotterdam spreken 
we over 50.000 woningen. Spreken we dan 
over 50.000 autoparkeerplaatsen? Dat is 
66 keer de kruispleingarage. Spreken we 
dan over  200.000 fietsen? Dat is 16 keer de 
nieuwe (’s werelds grootste) fietsenstalling 
van Utrecht Centraal? Of spreken we dan 
over 100.000 reizigers op een OV verbinding 
over 50 hectare park? fietsenstalling van 
Utrecht Centra verbinding over 50 hectare 
park?

De 50.000 woningen in Rotterdam 
worden grotendeels geschetst over een 
westflank tussen Schiedam en Zuidplein 
doorlopend in een oostflank van Zuidplein, 
over Feijenoord City naar Rotterdam 

Alexander. Op metropolitane schaal is dit 
de cirkel van subcentrum knopen die we 
ook zien ontstaan bij Utrecht in Lunetten en 
Amsterdam in de Zuidas. Waar de centrum 
knopen verbinding leggen tussen de klassiek 
toeristische centra van de hoofdsteden 
zijn de subcentra de verbinding voor het 
dagelijkse verkeer van wonen en werken 
op metropolitaan niveau. De subcentra 
kenmerken zich door een optimale 
bereikbaarheid voor zowel openbaar vervoer 
als de auto. Het gebied van subcentra tot 
centrum knopen zien we hervormen tot 
domein van ov, fiets en voetgangers. Wat 
zouden we allemaal kunnen met die 50% 
openbare ruimte die we nu gebruiken voor 
autoverkeer en straat parkeren?

Zien en gezien worden. Bewegen en zijn in 
de openbare ruimte. Flaneren. In het teken 
van het even niet druk hebben, doelloos en 
willekeurig. „Buitenshuis te zijn en zich toch 
overal thuis te voelen; de wereld te zien, in 
het middelpunt van de wereld te staan en 
toch voor de wereld verborgen te blijven.” - 
Charles Baudelaire - een tegenhanger van 
de zo beweerde drukte en hectiek in de stad, 
Langzaam slenteren over boulevards en door 
stadsparken, mogelijk gemaakt doordat de 
dagelijkse reiziger in tijd wint door goede 
nabijheid en compactheid hectiek in de stad, 
Langzaam slenteren over boulevards en door 
stadsparken, mogelijk gemaakt doordat de 
dagelijkse reiziger in tijd wint door goede 
nabijheid en compactheid.

2. anders gaan
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Mobility Lab: van klein initiatief
tot succesformule
Aan de slag met een innovatieve marktbenadering

Mobility Lab begon in 2017 in de Rotterdamse regio 
en groeide in drie jaar uit tot een van de meest 
succesvolle startup omgevingen in zuid en zuidwest 
Nederland. Maar liefst 15 startups die deelnamen aan 
eerdere edities staan inmiddels financieel op eigen 
benen. Steeds vaker effenen mobiliteit gedreven 
startups de weg in de stad en in steeds meer regio’s 
is Mobility Lab hierin een drijvende kracht. Uniek 
aan de aanpak is dat startups gekoppeld worden aan 
overheden en bedrijven met relevante vraagstukken. 
Zo krijgen startups de kans hun prototype in de 
praktijk te testen. Mobility Lab is een initiatief van 
De Verkeersonderneming in samenwerking met 
SmartwayZ.NL, Brainport en Den Haag.

Uit nood geboren met passie neergezet
De Verkeersonderneming is een 
samenwerkingsorganisatie van het 
ministerie van in Infrastructuur & 
Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente 
Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag en het Havenbedrijf Rotterdam in het 
werkveld van mobiliteit en bereikbaarheid. 
In 2014 won deze organisatie Het gouden 
Wiel van de RAI vereniging. “Uit nood 
geboren, met passie neergezet. De 
Verkeersonderneming is geen club waar 
jarenlange studies worden gedaan. Deze 
samenwerkingsorganisatie probeert gewoon 
wat wel en wat niet werkt,” aldus het jury 
commentaar destijds. 

Deze stichting werd opgericht in 2008 toen 
de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein 
verbreed werd. Het doel was om een 
aparte organisatie op te richten die met 
onorthodoxe en innovatieve maatregelen 
op het gebied van verkeersmanagement 
en mobiliteitsmanagement de haven 
bereikbaar kon houden. Inmiddels werkt 

Roger Demkes — De Verkeersonderneming

Roger Demkes is sinds 2017 directeur van De Verkeersonderneming. 
Roger startte zijn loopbaan als onderzoeker bij het Telematica Instituut en 
werkte achtereenvolgens bij TNO, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en 
Rijkswaterstaat. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie 
tussen gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het 
Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel de bereikbaarheid en mobiliteit 
van de regio te verbeteren.

2. anders gaan

De Verkeersonderneming voor de groot 
Rotterdamse regio en geeft zij handen 
en voeten aan een verscheidenheid van 
projecten. Een van deze innovatieve 
projecten is het Mobility Lab. 

Mobility Lab
Het Mobility Lab biedt startups de 
mogelijkheid hun prototype in de praktijk 
te testen. Onder het motto ‘niet lullen 
maar testen’ worden de producten en 
diensten uitgeprobeerd op een echte weg 
met gebruikers die bereid zijn kritische 
feedback te geven. Doel van het Mobility 
Lab is ruimte te geven aan nieuwe en 
innovatieve ideeën die een bijdrage leveren 
aan een betere bereikbaarheid. Verder 
worden deze startups ondersteund met een 
financiële lening van € 25.000, marketing en 
communicatie en contacten met potentiele 
klanten en investeerders. 

Succesvolle voorbeelden 2017 tot nu
Mobility Lab is een springplank voor 
startups op het gebied van mobiliteit. 

Mobiliteit in de brede zin van het woord: 
hippe scootmobielen van Scoozy, sensoren 
van Semiotic Labs die brugstoringen aan 
zien komen, deel e-scooters van Felyx en 
Captain.ai die een systeem heeft ontwikkeld 
voor autonoom varen. 

Innovatieve marktbenadering
De Verkeersonderneming zoekt in haar 
werk altijd naar innovatieve manieren van 
publiek-private financieringen. In andere 
projecten zijn marktpartijen betrokken die 
producten/diensten aanbieden aan reizigers. 
Daarbij is aan de markt overgelaten welke 
diensten zij aanbieden (zij moeten er 
tenslotte mee de markt op) en is vanuit 
De Verkeersonderneming geen subsidie 
geboden aan de markt maar cofinanciering. 
Deze cofinanciering werd pas uitbetaald op 
het moment dat daadwerkelijk structurele 
spitsmijdingen zijn behaald, om zo te 
voorkomen dat diensten ophouden te 
bestaan zodra de subsidie wegvalt. 

Bij Mobility Lab is heel goed gekeken naar 
de behoefte vanuit de startup: hoe kun 
je een kansrijke startup nu echt verder 
helpen. De pilotfase is in het leven geroepen 
zodat startups kunnen testen én daarbij 
ook feedback krijgen van organisaties 
en reizigers. Met die feedback kunnen 
startups vervolgens aan de slag om hun 
product/dienst verder te verbeteren. Een 
andere grote winst van de pilotfase is dat 
startups, bij een succesvolle pilot, sneller 
en makkelijker investeerders of klanten 
vinden. Daarmee kunnen ze opschalen en 
is de kans dat de startup levensvatbaar is/
wordt groter. Het op eigen houtje vinden 
van een testlocatie om de pilot uit te voeren, 
is niet gemakkelijk. Vind als startup maar 
eens je weg binnen grote gemeente of bij 
een werkgever. Mobility Lab is de verbinder 
en helpt startups met deze contacten. In de 
edities 2017 en 2018 haalden de startups 5,5 
miljoen euro op bij investeerders om verder 
te bouwen aan hun product/dienst.
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De sessie beschouwt de groei van stad, 
natuur en economie in samenhang en vanuit 
zes nieuwe perspectieven. 

Kan natuurontwikkeling ook samengaan 
met stedelijke verdichting en een 
agrarisch cultuurlandschap? 

En hoe kunnen we stedelijke werkmilieus 
en open landschappen systematisch 
inzetten voor klimaatdoelen en circulaire 
economie?  

Welke kansen voor kwaliteit van leven 
en verdiencapaciteit zijn te ontdekken in 
stad-landverbindingen? 

33

3. 
anders groeien

Anouk Distelbrink, Bart van Leeuwen, Mark Eker, Jurjen Tjaks, Anne-wil Min, Daphne Rigter, Michiel 
Veldkamp — Provincie Noord-Holland

René van Druenen
Agrobosbouw NL

Esther Vastrick
Agrobosbouw NL

Gudrun Feldkamp
Stichting Lekker Groen

Frank Werner 
KCAP

Joris Quaedflieg
Bureau Stedelijke 
Planning

Pieter van de Heijde
Bureau Stedelijke 
Planning

Frans Wittenberg
Bureau Stedelijke 
Planning

Valérie Noordink
Bureau Stedelijke 
Planning
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Fellenoord Eindhoven [NL]
Transformatie van stationsgebied naar hart van de Brainport

De regio Eindhoven maakt een indrukwekkende groeispurt 
door. Motor achter deze ontwikkeling is kruisbestuiving tussen 
innovatieve bedrijven, maakindustrie en creatieve industrie in 
de Brainport. Upgrades van connectiviteit en vestigingsklimaat 
zijn cruciaal. Daarvoor is een intensieve samenwerking nodig 
tussen alle betrokken partijen, regionaal en lokaal. Daarmee 
loopt Eindhoven voorop als pionier in de transitie naar ‘de nieuwe 
economie’. Brandpunt in de ontwikkeling is de transformatie van de 
spoorzone tot ‘Internationale Knoop XL’. 

Het gebied Fellenoord (zo’n 55 hectare) 
betreft de omgeving van Eindhoven Centraal 
en is onderdeel van ‘Internationale Knoop 
XL’. Op dit moment is slechts 16% van het 
gebied bebouwd. Infrastructuur domineert 
het ruimtegebruik en er bevinden zich 
voornamelijk werkfuncties. Het is het gevolg 
van de transformatie uit de jaren ’60 waarin 
het historische dorp Fellenoord plaats moest 
maken voor infrastructuur, parkeerplaatsen, 
kantoren en hotels. De transformatie tot 
gemengd stedelijk gebied is cruciaal op 
meerdere fronten: de vergroting van het 
stadscentrum, het versterken van de (inter)
nationale concurrentiepositie van Brainport 
Eindhoven, beantwoording aan de grote 
woningvraag en geven van invulling aan 
principes van duurzame verstedelijking. 
Het gebied vormt een ‘missing link’ in de 
stad en zal daar programmatisch invulling 
aan geven: onderwijs, onderzoek, werken, 
wonen, typisch Brainport-programma 
zoals maakindustrie en design vinden een 
plek in het gebied. Er wordt zowel gezocht 
naar functies voor lokale ondernemers 
en bewoners, als gebiedsoverstijgend 
programma.

Om de transformatie mogelijk te maken 
dienen vele ambities en thema’s met 
elkaar te worden uitgelijnd,  zoals 
ondergrondse infrastructuur, grootschalige 
afwaardering van infrastructuur, gezonde 

Kees Christiaanse, Frank Werner — KCAP Architects&Planners

bebouwingslaag’ (de eerste 20 meter) met 
daarboven multifunctionele verdiepingen 
voor wonen of werken. De flexibele ‘hoge 
laag’ laat ruimte voor hoogteaccenten. Door 
setbacks, terrassen en daktuinen worden 
de hoogteaccenten integraal onderdeel van 
de blokken. De binnengebieden vormen 
informele ruimen voor een veelheid aan 
activiteiten. Publiek en privé lopen in elkaar 
over zodat een interactiemilieu ontstaat door 
co-existentie van programma.
Landschap en groen zijn onlosmakelijk 
onderdeel van het vestigingsklimaat en 
een gezonde stad. De Dommel is een 
unieke kwaliteit en vormt in feite een 
lineair stadspark. Ter plaatse van het 
spoor wordt de groenstructuur verbreed. 
Toekomstige stationsentrees ter hoogte van 
de Dommel zijn extra aanleiding voor een 
kwaliteitsimpuls. Het groene karakter wordt 
zoveel mogelijk het gebied in gehaald door 
verdere vergroening van het stationsplein en 
routes.

Fellenoord is momenteel een brede een 
stadssnelweg, waardoor infrastructuur 
domineert. De ontwikkelvisie versmalt 
het profiel en verlaagt op termijn een 
de verkeerintensiteit met als resultaat 
een aantrekkelijke en oversteekbare 
stadsboulevard. Fietsverkeer bevindt zich 
niet in tunnels, maar op maaiveld waardoor 
verblijfskwaliteit en ontwikkelruimte 
ontstaan.

Goede ontsluiting en snelle verbindingen 
zijn van cruciaal belang voor het succes 
van de Brainport en de stad. Fellenoord 
wordt een plek waar je prettig aankomt met 
de trein en makkelijk doorreist naar huis, 
het werk, een vliegveld of internationale 
bestemming. Cruciaal is ontwikkeling 
van een nieuw busstation dat voorbereid 
is op de toekomstige (toenemende) 
vraag. Implementatie en aansluiting van 
innovatieve vormen van mobiliteit worden 
optimaal geïntegreerd.

Met de ontwikkeling van het spoor en de 
weg Fellenoord zijn de historische noord-
zuid verbindingen grotendeels verdwenen. 
De ontwikkelvisie zet in op het herstel van 

3. anders groeien

KCAP is een toonaangevend internationaal 
ontwerpbureau. Onze multidisciplinaire 
werkwijze integreert architectuur, stedenbouw en 
landschapsontwerp door simultaan te werken aan thema, 
programma, typologie en context. Onze ontwerpen 
handhaven flexibiliteit om te spelen op veranderende 
individuele behoeften en maatschappelijke trends. 
Integrale gebiedsconcepten verbinden economie, 
duurzaamheid, identiteit en mobiliteit met sociale 
aspecten

verstedelijking, klimaatadapatie, transit 
oriënted development, een stedelijke 
mobiliteitsstrategie en een nieuw busstation. 
Hiervoor wordt intensief samengewerkt met 
een breed team aan adviseurs. 

De ontwikkelvisie zet in op een 
stapsgewijze transformatie naar een 
levendig stedelijk gebied. Een dynamisch 
bebouwingsreglement waarbinnen 
verschillende initiatieven kunnen 
ontwikkelen biedt houvast en geeft sturing 
aan initiatiefnemers. Spelregels hebben 
zowel betrekking op duurzaamheid, 
ruimte, financiën, samenwerking en 
programma. ‘Clusters’ zijn een belangrijk als 
samenhangende ruimtelijke eenheid.

Basis voor een levendig gebied is een 
goede begeleiding van openbare ruimte 
en sterke programmering van plinten. 
Alle clusters bestaan een ‘stedelijke 

verdwenen en introductie van nieuwe noord-
zuid verbindingen. Zo worden Woensel en 
het centrum weer met elkaar verbonden. De 
ontwikkeling sluit daardoor naadloos aan op 
de context. Het fijnmazige netwerk vormt 
ook een belangrijke oost-west verbinding 
en zorgt voor betere connectie tussen 
stadscentrum en busstation. 

Het overstromingsrisico is relatief laag. 
Het plangebied is echter een van de laatst 
gelegen gebieden in de stad, waardoor het 
wel vaak te maken krijgt met wateroverlast. 
Het voorkomen van wateroverlast en 
hittestress staat centraal. De stad zet in op 
radicale vergroening van het huidige stenige 
beeld. Vergroening helpt wateroverlast en 
hittestress tegen te gaan, maar biedt tevens 
een belangrijke basis voor een gezondheid, 
verblijfskwaliteit, biodiversiteit en recreatie. 
Het gebied kent veel hoogteverschillen 
die worden ingezet ten behoeve van 
de waterberging en de Dommel voor 
afwatering

Uitgangspunt is een energieneutraal 
gebied met voeding uit duurzame bronnen. 
Fellenoord lijkt geschikt voor een Zeer 
Laag Temperatuur Warmte- en koudenet. 
Dit systeem kan relatief goedkoop worden 
aangelegd, waardoor het zichzelf al bij een 
klein vastgoedvolume terug verdient. Dat 
waarborgt flexibiliteit. Clusters kunnen 
voor een andere (innovatieve) oplossing 
kiezen zonder dat de businesscase 
van het warmtenet in gevaar komt. 
Materiaalstromen zijn in kaart gebracht 
door een stofstroomanalyse als basis voor 
nieuwe circulaire concepten. De vroegtijdige 
integratie van circulairiteit in overleg 
met huidige en potentiële stakeholders, 
zorgt voor doeltreffende en synergetische 
oplossingen die meer zijn dan de som der 
delen.
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Nieuwe natuur voor stedelingen

In het laatste decennium heeft stadsnatuur een hoge vlucht 
genomen, vele honderden wijk en buurttuinen zorgen voor 
samenhang, gezelligheid en gezonde leefstijl. Vaak zijn de 
wijktuinen op tijdelijk beschikbare landjes gerealiseerd. Ten 
gevolge van de nieuwbouwopgave verdwijnen deze participatie 
initiatieven nu in snel tempo. De bewoners zijn hun groene parels 
kwijt. 

We hebben rondom de grote steden 
buffers van groen. Dit zijn gebieden die 
beheerd worden door grote organisaties als 
Staatsbosbeheer, de Recreatieschappen en 
natuurorganisaties.  

De match tussen de behoefte van de 
bewoners die hun groene plekjes in 
de buurt kwijt raken met het beleid en 
de doelen van de terreinbeheerders 
is nog niet gemaakt. De formule voor 
groenrecreatie in de buitengebieden - 
sporten, beleven en recreëren - past niet 
bij de mensen die natuur opzoeken voor 
informele ontmoetingen, sociale cohesie en 
gezamenlijke activiteiten.

We hebben de keus: als we niets doen zijn 
er duizenden teleurgestelde bewoners van 
stadswijken die de weg naar het groen van 
hun smaak niet langer weten te vinden. 
Of we gaan de verbinding aan met de 
bewoners. In een open dialoog kunnen 
we achterhalen of en wat voor verbinding 
er mogelijk is tussen de gebieden en de 
stedelingen. 

Gudrun Feldkamp — Stichting Lekker Groen

3. anders groeien

Gudrun Feldkamp is kunsthistorica en werkt als natuurcurator voor 
overheid en bedrijfsleven. De Stad Uit van stichting Lekker Groen is haar 
recente project, hiervoor ontwikkelt zij nieuwe verbindingen tussen stad 
en platteland voor met name kinderen uit stenige stadswijken. Ze werkt 
met natuurorganisaties, overheden, maatschappelijke organisaties en 
scholen aan verrassende nieuwe verbindingen met een groot effect. In 
haar vrije tijd is ze graag Forest Bathing gids.

In veel gemeenten lijkt een strijd gaande tussen wonen en werken. 
Door de grote woningbouwopgave en stijgende prijsniveaus 
staan bedrijventerreinen onder druk door transformaties. Een 
aantrekkelijke stad biedt echter zowel ruimte voor wonen 
als werken. Dat wonen goed mengbaar is met kantoren is al 
langer duidelijk. Met name is er ook behoefte aan (betaalbare) 
bedrijfsruimten. 

Dit is ook zichtbaar in steden als Londen, 
New York en San Francisco, waar veel 
bedrijven de afgelopen decennia de stad 
uitgeduwd zijn. Inmiddels zetten deze 
steden stevig in op het beschermen 
van bedrijfsfuncties en behoud van 
maakindustrie en distributie in de stad. 
Wij onderzochten de effectiviteit van het 
ingezette beleidsinstrumentarium en lessen 
voor de Nederlandse situatie, inclusief 
succesvolle voorbeelden. Revitalisering 
en herontwikkeling van verouderde 
bedrijventerreinen komt lastig op gang bij 
100% bescherming van de bedrijfsfunctie 
(als het al lukt om transformatie tegen 
te houden). Aan de andere kant leidt 
vrijgeven aan de markt al snel tot volledige 
transformatie naar woningen. 

Kansen voor meer woningbouw in de stad 
liggen er op verouderde bedrijventerreinen 
en nieuw te ontwikkelen werklocaties. 
Geen rigide functiescheiding maar juist 
slim combineren zorgt ervoor dat zowel de 
werk- als de woningopgave kan worden 
gerealiseerd. Met name een combinatie van 
intensivering en functiemenging blijkt een 
succesfactor. Commercieel aantrekkelijk 
programma (en extra ontwikkelvolume door 

intensief ruimtegebruik) kan dan financieel 
bijdragen aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte, uitstraling van de bedrijven en 
betaalbaarheid. Hiermee ontstaat een 
aantrekkelijk woonwerkmilieu dat aansluit 
bij vestigingscriteria van specifieke bedrijven 
en wensen van werknemers zoals nabijheid 
van de afzetmarkt, een aantrekkelijke 
omgeving met voorzieningen, bijzondere 
stedelijke plekken, interactie, wonen nabij 
het werk en ov-bereikbaarheid.

Daarbij maken diverse trends en 
ontwikkelingen het ook gemakkelijker 
en aantrekkelijker om bedrijvigheid te 
combineren met wonen. Denk aan de 
omgevingswet (geen hindercategorieën 
maar leefkwaliteit), de opkomst van 
stadsdistributie, de noodzaak tot efficiënt 
ruimtegebruik, nieuwe (schonere en 
stillere) productietechnieken, en circulaire 
economie. Aandachtspunten zijn ondermeer 
de ruimtelijke uitwerking (horizontaal 
of verticaal mengen, of juist zoneren), 
kwaliteit in de plint, type investeerder, de 
mogelijkheid tot financiële verevening 
en de doelgroepen (welke bedrijven en 
welke bewoners hebben een gezamenlijke 
meerwaarde). 

Joris Quaedflieg, Valérie Noordink, Frans Wittenberg — 
Bureau Stedelijke Planning

Ir. Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant Economie & 
Commercieel vastgoed bij Bureau Stedelijke Planning. Hij werkt aan 
het programma en de ontwikkeling van werklocaties, innovatieve 
kantoorconcepten en functiemenging op bedrijventerreinen, 
woonwerkconcepten in stedelijke dichtheden.
Valérie Noordink MSc. (1992) is afgestudeerd als economisch geograaf 
aan de Universiteit Utrecht en is adviseur economie en commercieel 
vastgoed bij Bureau Stedelijke Planning.
Drs Frans Wittenberg (1967) is managing consultant wonen en ruimtelijke 
ordening bij Bureau Stedelijke Planning. Frans werkt aan vraagstukken op 
het terrein van de woningmarkt en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Dat betekent misschien dat er aan sommige 
locaties in de buitengebieden een andere 
invulling gegeven kan worden, dat er 
ingrepen nodig zijn omtrent bereikbaarheid 
en verbindingen, dat er onorthodoxe wegen 
verkend zullen worden, maar ook dat de 
stedelingen hun relatie met ‘het Rotterdams 
platteland’ verder versterken, wat op de 
termijn een duurzame aanpak betekent.

Slimme strategie voor menging wonen en 
werken: extra ruimte voor wonen én werk



Metropool Forum 2019

38 39

Het landerijgoed is anders

Bij een landerijgoed ligt de nadruk op de agro-ecologische wijze 
(agrobosbouw) waarop de productie plaatsvindt; met natuur en 
landschap als uitgangspunten (natuur- én landschapsinclusief); 
gecertificeerd volgens een landelijk systeem; gericht op het 
creëren van zorgvuldige overgangen tussen stad + platteland 
en landbouw + natuur; voedselproductie voor de regionale 
markt combinerend met het leveren van ecosysteemdiensten 
en het voorzien in functies als wonen, recreatie, educatie > 
multifunctioneel landgebruik. 

In zijn opinieartikel ‘Pak stikstof bij de 
bron aan’ (Foodlog 14 september) schreef 
Jan Willem Erisman (hoogleraar integrale 
stikstofstudies aan de VU Amsterdam) 
naar aanleiding van de crisissituatie die is 
ontstaan door de uitspraak van de Raad van 
State dat het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) van de Nederlandse Staat niet 
rechtsgeldig is, onder meer het volgende: 
“De stikstofdeken verkleinen biedt nog 
onvoldoende bescherming voor de Natura 
2000 gebieden en extra gebiedsgericht 
beleid is nodig. In veel gebieden is zonering 
een optie. Maak daar de landbouwbedrijven 
natuurinclusief of volledig kringloop-
gesloten, zodat de stikstofdruk wordt 
weggenomen. Zo creëren we stikstofruimte, 
maar ook herstel van biodiversiteit en lucht- 
water- en bodemkwaliteit en een beter 
klimaat.” 

De door Jan Willem Erisman voorgestelde 
zonering zou je bijvoorbeeld kunnen 
realiseren in de vorm van schillen/gordels/
buffers van landerijgoederen rondom 
steden/dorpen en rondom natuurgebieden. 
In het kader van de door het College van 
Rijksadviseurs georganiseerde prijsvraag 
‘Brood en Spelen’ hebben we ons concept 
landerijgoed iets verder uitgewerkt in de 
vorm van een 2028-visie. En het afgelopen 
najaar hebben we dat weer iets verder 
kunnen doen in een 2029-visie. Het 
afgelopen najaar konden we ook kennis 

nemen van het door Dirk Sijmons (H+N+S 
Landschapsarchitecten) voor ‘Renaissance 
van het Platteland’ geschreven essay 
‘Stadslandgoed, nieuwe relaties tussen stad 
en platteland’. Daarbij kwam naar voren dat 
diens stadslandgoed en ons landerijgoed® 
de nodige overeenkomsten vertoonden, 
dezelfde denkrichting hadden. 

Bij de verdere ontwikkeling van ons concept 
landerijgoed (die we op korte termijn hopen 
af te ronden) hebben we onze aandacht 
vooral gericht op twee invalshoeken: het 
klimaat c.q. de klimaatverandering en 
landschapsinclusiviteit.

klimaat
Hoewel agroforestry/agrobosbouw als 
een agro-ecologisch systeem ook wat het 
klimaat en onze klimaatdoelen betreft 
toekomstbestendig c.q. toekomstgericht en 
inherent klimaatneutraal (en in sommige 
versies zelfs klimaatpositief) is, is daar tot op 
heden nog nooit echt bewust op gestuurd. 
In dat kader hebben we begin dit jaar al 
een aantal onderzoekslijnen uitgezet bij 
WUR gericht op het waar mogelijk nog 
klimaatslimmer maken van agrobosbouw in 
ons land.
 
landschapsinclusiviteit
In onze contacten met het College van 
Rijksadviseurs gaf Berno Strootman onder 
meer aan dat er naar zijn mening veel pilots 

René van Druenen en Esther Vastrick — Agrobosbouw NL

zijn waarin wordt geëxperimenteerd met 
natuurinclusieve landbouw (gericht op 
plaagbestrijding, een gezondere bodem, 
natte teelten, bloemrijke akkerranden), maar 
dat dat experimentele pilots zijn die wat hem 
betreft wel belangrijk zijn om kennis op te 
doen, maar dat dat niet voldoende is. Vooral 
de toevoeging ‘gedragen door het landschap’ 
maakt nu nog nauwelijks onderdeel 
uit van die pilots, zo stelde hij: “Met 
andere woorden: landschapsinclusiviteit 
speelt vrijwel geen rol. Daarnaast zijn 
de verschillende pilots ook vaak erg 
kleinschalig. Door op meer regionale schaal 
te gaan kijken naar nieuwe perspectieven 
voor de landbouw, met het landschap als 
randvoorwaarde, kun je echt op zoek gaan 
naar nieuwe verdienmodellen voor boeren, 
streven naar het sluiten van kringlopen op 
regionale schaal en tegelijkertijd duurzaam 
investeren in het landschap. Denk hierbij 
aan groenblauwe dooraderingen, het 
versterken van cultuurhistorische waarden, 
de realisatie van recreatieve routes, aanleg 
en beheer van beplantingselementen, 
implementeren van ecosysteemdiensten als 
waterberging, mogelijkheden onderzoeken 
voor energiewinning, passend bij/in het 
landschap, etc.”.

Een landerijgoed® is bij voorkeur een ~25 ha 
grote eenheid waarin conform een landelijk 
geldend certificerings-systeem natuur en 

landbouw, economie en ecologie, lokale en 
regionale voedselproductie en het leveren 
van ecosysteemdiensten op enigerlei wijze 
(mede) kunnen worden gecombineerd met 
het voorzien in functies als zorg, recreatie, 
energie, educatie, natuurontwikkeling, 
nieuwe woonomgevingen e.d., ook omdat 
een landerijgoed® zich vooral richt op de 
overgangsgebieden stad-platteland en 
natuur-(intensieve) landbouw. 

In concreto werken we op dit moment 
bijvoorbeeld samen met twee 
projectontwikkelaars en een bureau voor 
landschapsarchitectuur aan de realisatie 
van een landerijgoed in de vorm van een 
~30 ha grote ‘eetbare’ nieuwbouwwijk 
(~225 woningen) aan de rand van een 
middelgrote gemeente, waarbij de 
gehele groenstructuur wordt gerealiseerd 
voorafgaand aan de bouw van de woningen. 
Daarnaast overleggen we op dit moment 
met twee waterleidingmaatschappijen 
over de realisatie van (onderdelen van) 
landerijgoederen op bij hen in eigendom 
zijnde percelen en gaan we dit najaar 
op een paar locaties in het land samen 
met particuliere grondeigenaren aan de 
slag, allemaal met de nieuwe, nog verder 
aan de actualiteit aangepaste versie van 
ons landerijgoed en onze versie 2.1 van 
agroforestry/agrobosbouw.

3. anders groeien

René van Druenen is politicologie gaan studeren omdat hij de 
journalistiek in wilde. Vanuit zijn achtergrond als wetenschapsjournalist 
en ondernemer met een brede maatschappelijke basis als bestuurder 
heeft hij zo’n drie jaar geleden Agrobosbouw NL opgericht samen met 
Esther Vastrick, zij vanuit haar achtergrond als socioloog, hbo docent 
en onderzoeker met een passie voor systeemdenken en samenwerken, 
in een gezamenlijke missie om een antwoord te formuleren op een 
complex probleem dat het gevolg is van onze huidige manier van voedsel 
produceren. Dat moet anders en het kan anders.
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Circulaire herstructurering van 
bedrijventerreinen

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering 
en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen 
in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor 
herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de 
uitgangspunten van de circulaire economie.

Door nu de opgave om verouderde bedrijventerreinen te 
herstructureren naar ‘new school’-werklocaties te combineren met 
nationale en lokale klimaatdoelstellingen, snijdt het mes aan twee 
kanten. Hiermee kunnen tegelijkertijd twee complexe problemen 
worden aangepakt. Vanuit deze gedachte heeft Bureau Stedelijke 
Planning een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de circulaire 
herstructurering van bedrijventerreinen. Deze methodiek bestaat 
uit zeven elementen die elkaar onderling versterken: Door ze 
optimaal met elkaar te combineren ontstaat een nieuwe generatie 
werklocaties die tevens een belangrijke bijdrage levert aan het 
herstel van het evenwicht in de natuurlijke omgeving.

De zeven elementen voor succesvolle 
circulaire herstructurering 
bedrijventerreinen

Zonder radicale ingrepen neemt onze 
belasting van de aarde alsmaar toe. 
Tegelijkertijd worden grondstoff en steeds 
schaarser. Dit vraagt om een verandering 
naar een circulaire economie waarbij 
producten en grondstoff en hergebruikt 
worden, waardevernietiging wordt beperkt 
en de uitstoot van belastende stoff en voor 
het klimaat wordt geminimaliseerd. Het 
goede nieuws is dat dit proces kansen biedt 
voor bedrijven: minder kosten of hogere 
opbrengsten door ketensamenwerking, 
innovatie, minder grondstoff enverbruik en 
reductie van afval.
Veel bedrijventerreinen die in de afgelopen 
periode zijn ontwikkeld liggen (deels) 
braak. Daarnaast kampt Nederland al 
decennia met verouderde bedrijventerreinen. 

Momenteel is ongeveer een kwart van het 
areaal aan bedrijventerreinen in Nederland 
verouderd. De herstructurering van deze 
terreinen komt ondanks de vele miljoenen 
die erin zijn gestopt, maar moeizaam op 
gang. Daarnaast is de bedrijvigheid aan 
verandering onderhevig en veranderen 
de vestigingsfactoren van bedrijven. Er is 
een toenemende ‘verdienstelijking’ van de 
economie en het aantal zzp’ers neemt sterk 
toe. Tevens zijn er ‘nieuwe’ sectoren, zoals de 
creatieve industrie, die zich niet laat indelen 
in het traditionele onderscheid tussen 
kantoren en bedrijfsruimte. Hiermee is het 
tijd voor een nieuwe toekomstbestendige 
generatie werklocaties.

Circulaire herstructurering 
bedrijventerreinen 
Bureau Stedelijke Planning heeft een nieuwe 
methodiek ontwikkeld voor de circulaire 
herstructurering van bedrijventerreinen.

Pieter van der Heijde, Valérie Noordink, Joris Quaedfl ieg — 
Bureau Stedelijke Planning

Deze methodiek bestaat uit zeven elementen 
die elkaar onderling versterken:
1. optimaal benutten van de schaarse ruimte;
2. ecologische inrichting
3. hergebruik van lege kavels, leegstaande 
gebouwen en materialen;
4. toekomstbestendig en fl exibel 
ontwikkelen;
5. energiereductie bedrijven;
6. ketensamenwerking;
7. kruisbestuiving (fi nanciële) middelen.

Conclusie 
Circulaire herstructurering van 
bedrijventerreinen combineert de opgave 
om de omvangrijke hoeveelheid verouderde 
bedrijventerreinen te vernieuwen tot ‘new 
school’-werklocaties met nationale en lokale 
klimaatdoelstellingen. De bovenstaande 
zeven elementen hebben betrekking op: 
het optimaal benutten van schaarse ruimte 
door intensivering van het grondgebruik, 
een ecologische inrichting van het terrein, 
het hergebruik van lege kavels en vastgoed 
en materialen, fl exibel ontwikkelen van 
vastgoed en gebied, energiereductie 
van bedrijven, ketensamenwerking en 
kruisbestuiving van (fi nanciële) middelen. 
Door ze optimaal met elkaar te combineren 
ontstaat een nieuwe generatie werklocaties 
die tevens een belangrijke bijdrage levert 
aan het herstel van het evenwicht in de 
natuurlijke omgeving.

3. anders groeien

Dr. Pieter van der Heijde (1962) is algemeen directeur van Bureau 
Stedelijke Planning. Hij is Economisch Geograaf en gespecialiseerd in 
marktonderzoek en centrumontwikkeling.
Valérie Noordink MSc. (1992) is afgestudeerd als economisch geograaf 
aan de Universiteit Utrecht en is adviseur economie en commercieel 
vastgoed bij Bureau Stedelijke Planning.
Ir. Joris Quaedfl ieg (1976) is managing consultant Economie & 
Commercieel vastgoed bij Bureau Stedelijke Planning. Hij adviseert 
overheden en private partijen over het programma en de ontwikkeling 
van werklocaties, innovatieve kantoorconcepten, functiemenging op 
bedrijventerreinen, woonwerkconcepten in stedelijke dichtheden en de 
ladder voor duurzame verstedelijking.

Intro / lead (max 450 tekens): 

Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen 

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige 
ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. 
Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.  
 

Door nu de opgave om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren naar ‘new school’-
werklocaties te combineren met nationale en lokale klimaatdoelstellingen, snijdt het mes aan twee 
kanten. Hiermee kunnen tegelijkertijd twee complexe problemen worden aangepakt. Vanuit deze 
gedachte heeft Bureau Stedelijke Planning een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de circulaire 
herstructurering van bedrijventerreinen. Deze methodiek bestaat uit zeven elementen die elkaar 
onderling versterken: Door ze optimaal met elkaar te combineren ontstaat een nieuwe generatie 
werklocaties die tevens een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van het evenwicht in de 
natuurlijke omgeving.  

 

 

Bron: Bureau Stedelijke Planning BV© 

 

De methodiek voorziet in een strategie om tot circulaire herstructurering te komen en combineert dit 
met een uitgebreide toolbox met zo’n 50 instrumenten om deze concreet toe te passen in de 
praktijk. 
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Natmakerij

Op het Noord-Hollandse landschap komen een aantal grote 
ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van veen levert een substantiële 
bijdrage aan de CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces van 
vertering voedt moet gestopt worden. Daarvoor is een ingrijpende 
verandering van het landbouwkundig gebruik noodzakelijk. 
Tegelijkertijd vragen energietransitie en klimaatadaptatie ruimte 
en aanpassing van het landschap terwijl dat zelfde landschap 
steeds belangrijker wordt voor de bewoners van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA).

Het moet anders. Maar hoe? 
Er zijn een aantal belangrijke onderzoeken 
en adviezen verschenen op het vlak 
van bodemdaling en landschap. Het 
Ontwerpteam van de provincie Noord-
Holland onderzocht de potentie van 
drie droogmakerijen ten noorden 
van Amsterdam. Hoe kunnen deze 
droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend 
veenpolderlandschap én aan de kwaliteit 
van leefomgeving in de MRA? We maken ze 
‘nat’.

Wijdewormer: ‘Beter boeren’
De Wijdewormer is een van de grote 
droogmakerijen van Noord-Holland. Het 
peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder 
het maaiveld. Dit betekent dat de polder 
geschikt blijft voor agrarisch gebruik, 
terwijl het wateronttrekkende effect 
van de droogmakerij op de omgeving 
beperkt wordt. Er is ruimte voor grote 
melkveehouders en tuinbouw. Er wordt 
circulair geboerd en primair ten behoefte 
van de lokale (MRA) markt. De direct 
omliggende veenweidegronden worden 
gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

\

Anouk Distelbrink, Bart van Leeuwen, Mark Eker, Jurjen Tjaks, Anne-wil 
Min, Daphne Rigter, Michiel Veldkamp — Provincie Noord-Holland.

3. anders groeien

Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit 10 
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Het team ontwikkelt 
nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 
Het team werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de 
samenhang tussen de opgaven, op verschillende schaalniveaus en op de 
korte en lange termijn in beeld. 

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 

WIJDEWORMER: ‘BETER BOEREN’

BROEKERPOLDER: ‘KLEIN BALI’

BELMERMEER: WATERMACHINE

Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 

WIJDEWORMER: ‘BETER BOEREN’

BROEKERPOLDER: ‘KLEIN BALI’

BELMERMEER: WATERMACHINE

Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Overzichtskaart: geselecteerde droogmakerijen

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 

WIJDEWORMER: ‘BETER BOEREN’

BROEKERPOLDER: ‘KLEIN BALI’

BELMERMEER: WATERMACHINE

Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Broekerpolder: ‘Klein Bali’
De Broekerpolder is een kleinere 
droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het 
omliggende veengebied. Om hier tegendruk 
aan te bieden, introduceren we een 
tussenboezem en zetten we het peil in de 
rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is 
daardoor nog geschikt voor verschillende 
soorten van natte teelt.  

Belmermeer: Watermachine
De Belmermeer is de kleinste van de 
drie droogmakerijen. Ze grenst aan de 
Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. 
Hier zetten we het peil op tot ca. 0,1m 
boven het maaiveld. Hierdoor vermindert 
het drainerende effect van de droogmakerij 
op de omliggende natuur aanzienlijk. Dit 
biedt daarnaast kansen voor natte natuur, 
wat ook goed aansluit bij de omliggende 
natuurgebieden. Dit is goed te combineren 
met zonnepanelen (in lage dichtheid) die de 
gemalen in de omgeving van energie kan 
voorzien. 

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 

WIJDEWORMER: ‘BETER BOEREN’

BROEKERPOLDER: ‘KLEIN BALI’

BELMERMEER: WATERMACHINE

Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 

WIJDEWORMER: ‘BETER BOEREN’

BROEKERPOLDER: ‘KLEIN BALI’

BELMERMEER: WATERMACHINE

Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  

Metropool Forum 2019 Anders pompen

Wijdewormer

Broekerpolder
Belmermeer

Op het Noord-Hollandse landschap komen een 
aantal grote ruimtelijke opgaven af. Oxidatie van 
veen levert een substantiële bijdrage aan de 
CO2-uitstoot. De bodemdaling die het proces 
van vertering voedt teweeg brengt moet gestopt 
worden. Daarvoor is een ingrijpende verande-
ring van het landbouwkundig gebruik noodza-
kelijk. Tegelijkertijd vragen energietransitie en 
klimaatadaptatie ruimte en aanpassing van het 
landschap terwijl dat zelfde landschap steeds 
belangrijker wordt voor de bewoners van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Wijdewormer is een van de grote droogmakerijen van 
Noord-Holland. Het peil wordt hier opgezet naar -0,4m onder het 
maaiveld. Dit betekent dat de polder geschikt blijft voor agrarisch 
gebruik, terwijl het wateronttrekkende effect van de droogmakerij 
op de omgeving beperkt wordt. Er is ruimte voor grote melkvee-
houders en tuinbouw. Er wordt circulair geboerd en primair ten 
behoefte van de lokale (MRA) markt. De direct omliggende veen-
weidegronden worden gebruikt als kalverweides en hooilanden.  

De Broekerpolder is een kleinere droogmakerij in Waterland. Deze 
droogmakerij onttrekt water uit het omliggende veengebied. Om 
hier tegendruk aan te bieden, introduceren we een tussenboezem 
en zetten we het peil in de rest van de droogmakerij op naar -0,2m 
onder het maaiveld. De droogmakerij is daardoor nog geschikt 
voor verschillende soorten van natte teelt.  

De Belmermeer is de kleinste van de drie droogmakerijen. Ze 
grenst aan de Volgermeerpolder, een afgedekt gifdepot. Hier 
zetten we het peil op tot ca. 0,1m boven het maaiveld. Hierdoor 
vermindert het drainerende effect van de droogmakerij op de om-
liggende natuur aanzienlijk. Dit biedt daarnaast kansen voor natte 
natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
Dit is goed te combineren met zonnepanelen (in lage dichtheid) 
die de gemalen in de omgeving van energie kan voorzien. 
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Het moet anders. Maar hoe? Er zijn een aantal 
belangrijke onderzoeken en adviezen versche-
nen op het vlak van bodemdaling en landschap. 
Het Ontwerpteam van de provincie Noord-Hol-
land onderzocht de potentie van drie droogma-
kerijen ten noorden van Amsterdam. Hoe kun-
nen deze droogmakerijen een bijdrage leveren 
aan de problematiek van het omliggend veen-
polderlandschap én aan de leefomgeving in de 
MRA? We maken ze ‘nat’.

Natmakerijen
Anouk Distelbrink, Mark Eker, Bart van Leeuwen, Anne-Wil Min, 
Daphne Rigter, Jurjen Tjarks, Michiel Veldkamp

Profielschets
Het ontwerpteam van de provincie Noord-Holland bestaat uit tien stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team ontwikkelt nieuwe inzichten en invalshoeken voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van de provincie en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het team 
werkt aan integrale (boven)regionale opgaven en brengt de samenhang  tussen de opgaven, op 
verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn in beeld. Voorbeelden van producten 
van het ontwerpteam zijn ‘de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’, ‘het kader ruimtelijke kwali-
teit Markermeerdijken’ en ‘Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland’.  
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natuur, wat ook goed aansluit bij de omliggende natuurgebieden. 
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In deze sessie werken we aan een 
boodschap vanuit het planologisch domein 
aan de minister van Infrastructuur en Water. 
 
Laten we onder ogen zien dat een gezonde 
Delta een bewegende Delta is.
Dat het een feit is dat de zeespiegel stijgt en 
verder zal stijgen en dat we die situatie als 
uitgangspunt nemen voor het werken aan 
De Dynamische Deltametropool. 

 
 
 
 

Kunnen we met de bestaande 
dijkbescherming methode de toekomstige 
dynamiek in de Delta aan? 

Of constateren we rond 2050 dat de nu 
ontworpen en gemaakte infrastructurele 
voorzieningen niet opgewassen zijn tegen 
de hoge waterstanden?
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Bureau Stedelijke 
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bron: Haasnoot M, et al, 2018, Mogelijke gevolgen van 
versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma, 
Een verkenning, Deltares
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Anja Stokkers is associé van Vereniging Deltametropool. Vanuit 
verschillende organisaties heeft zij gewerkt aan het ontwikkelen 
en beheren van maatschappelijk vastgoed, waarbij kwaliteit van 
leefomgeving voorop stond. Vanuit de Rijksgebouwendienst als Directeur 
Programma’s en Projecten, bij Schiphol als Director Terminal Real Estate 
en bij TU Delft als Directeur Campus and Real Estate. Daarnaast werkte 
ze als vastgoedexpert aan verschillende (gebieds)opgaven voor meerdere 
gemeenten en publieke instellingen.

Ruimte voor de kust

‘Als het gaat om zeespiegelstijging moet je kunnen omgaan met 
onzekerheden. Je kunt niet wachten tot je precies weet wat er gaat 
gebeuren. Als je het zeker weet, dan gebeurt het al – en zou het 
bovendien heel snel kunnen gaan.’ (Marjolijn Haasnoot – Deltares)

De Dynamische Delta
In Nederland is het eeuwenlang gelukt om 
ons land te vergroten in de richting van de 
zee, door ons met dijken te beschermen 
tegen hoog water vanuit zee en vanuit 
rivieren. Kunnen we met deze methode de 
toekomstige dynamiek in de Delta aan? 
Of constateren we rond 2050 dat de nu 
ontworpen en gemaakte infrastructurele 
voorzieningen niet opgewassen zijn tegen 
de hoge waterstanden?
 
Het is onwennig om te moeten constateren 
dat het ons niet zomaar gaat lukken veilig 
achter de (huidige) dijken te leven. De 
huidige planvorming gaat uit van een 
stijging van de zeespiegel tot ca. 1 meter in 
2100. Het kantelpunt voor de effectiviteit 
van de huidige strategie ligt tussen de 1 
en 2 meter. Inmiddels weten we dat het 
kantelpunt van 1 m. zich vanaf 2070 in 
deze eeuw kan voordoen. Daarna zijn grote 
transformatieve ingrepen nodig. De effecten 
daarvan betreffen de totale inrichting van 
de fysieke omgeving, zoals het wegennet, 
de ov-stations, de industrie en dus ook de 
bereikbaarheid van de (maatschappelijke) 
voorzieningen als ziekenhuizen, de 
leefbaarheid van woongebieden.

Doorwerken vanuit de huidige strategie 
van infrastructurele dijkbescherming geeft 
oplossingen met een effectieve levensduur 
van 50 i.p.v. de gedachte 100 jaar. 

Kennisprogramma Zeespiegelstijging
De Minister van I&W start het 
Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Zij 
lijkt geen onmiddellijke dreiging te zien 
in het feit dat de effecten van een grotere 
stijging deze eeuw al merkbaar zullen zijn. 
Is het gevolg voor de ruimtelijke ordening 
dat we doorwerken op basis van de huidige 
kaart van de Delta, zonder erkenning van 
de dynamiek? Of is het cruciaal dat we het 
verhaal van een voortdurende transformatie 
gaan verbeelden als onderdeel van ons 
werken en leven in een Delta.

Laten we onder ogen zien dat een gezonde 
Delta een bewegende Delta is.

Dat het een feit is dat de zeespiegel stijgt en 
verder zal stijgen en dat we die situatie als 
uitgangspunt nemen voor het werken aan 
De Dynamische Deltametropool. 

Zodat we een toekomstperspectief 
bedenken voor wonen en werken in de Delta.

Zodat we infrastructurele investeringen 
kunnen plannen en sturen in toepassingen 
die anticiperen op de transformatie van de 
Delta. 

Zodat we de natuurwaarden van het 
landschap kunnen vergroten en kunnen 
inzetten als vestigingsvoorwaarde. 

Zodat we die planologische ruimte 
voortdurend en langjarig definiëren en 
daarmee de infrastructuur voor mobiliteit, 
energie, wonen, werken en landschap 
integraal benaderen en uitvoerbaar maken.

Anja Stokkers — Vereniging Deltametropool

De Dynamische Delta als vestigingsvoorwaarde.
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functionaliteit en aantrekkelijkheid voor de 
beoogde doelgroepen.
Winkelen krijgt een meer recreatief 
karakter, in combinatie met een bezoek aan 
horeca of vrijetijdsvoorzieningen. Vooral 
de binnensteden van de grote steden 
zijn hier in het voordeel. Daarnaast is er 
ruimte voor enkele grote stadsdeelcentra. 
De middelgrote centra, detailhandel op 
perifere locaties (PDV-clusters) en een deel 
van de stadsdeelcentra en wijkcentra zijn 
uitermate kwetsbaar. Hier is concentratie 
geboden: meer winkels in een kleiner 
gebied in combinatie met toevoeging van 
aanvullende functies zoals wonen en zorg. 
Een aantal zwakke winkelcentra is niet 
langer levensvatbaar en kan mogelijk een 
functie vervullen voor bijvoorbeeld startende 
bedrijven.

Topmilieus 
Nederland dient daarnaast te beschikken 
over aantrekkelijke internationale topmilieus. 
In de zuidwestcorridor van de MRA is 
ruimte nodig voor uitbreiding van de Zuidas. 
Elders is behoefte aan campusachtige 
ontwikkelingen. De (inter)nationale 
topmilieus en campussen moeten voorzien 
in een mix van wonen, werken, winkelen 
en vrije tijd, en streven naar topkwaliteit 
van de bebouwing en de openbare ruimte. 
Cruciaal is ook aansluiting op hoogwaardige 
openbaarvervoerverbindingen en een 
uitgebreid snelwegennet.

Actief ingrijpen 
Een aantrekkelijke Groenblauwe Metropool 
vergt actief ingrijpen. Het Rijk dient het 
voortouw te nemen door de hoofdlijnen 
van nieuw ruimtelijk-economisch beleid 
uit te zetten dat vervolgens op provinciaal 
niveau verder uitgewerkt kan worden 
met een functionele programmering 
op regionaal niveau. En door de Ladder 
voor Duurzame Verstedelijking vroeger 
in te zetten in het planproces kan de 

behoefte van functies effectief bepaald 
worden en tevens in hoogstedelijke 
gebieden voldoende schaarste gecreëerd 
worden om (middel)hoogbouw te 
stimuleren. Verouderde werklocaties 
zouden herontwikkeld of getransformeerd 
moeten worden in combinatie met de 
reductie van de energieproductie en 
-uitstoot. Tenslotte is versnelling van 
locatie- en gebiedsontwikkeling nodig, 
vooral van woningen. Denk hiervoor 
aan Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, 
waarbij een intensieve samenwerking 
tussen lokale overheid en private partijen 
samengaat met het optimaal betrekken 
van de eindgebruikers. En geen blauwdruk 
vooraf, maar een procesmatige aanpak 
met duidelijke doelstellingen voor het 
eindproduct.

Het verschil 
Met de ontwikkeling van een Groenblauwe 
Metropool kunnen we optimaal inspelen 
op de aantrekkelijke uitgangspositie van 
Nederland en voorkomen dat het stedelijke 
gebied ongecontroleerd blijft uitdijen. 
Samen met alle stakeholders kunnen we 
een metropool ontwikkelen die het verschil 
maakt. Let’s do it.

4. anders pompen

Dr. Pieter van der Heijde (1962) is algemeen directeur van Bureau 
Stedelijke Planning. Hij is Economisch Geograaf en gespecialiseerd in 
marktonderzoek en centrumontwikkeling. In 2014 is hij gepromoveerd op 
het ontstaan van nieuwe centra in Nederland
 

Naar een Groenblauwe Metropool
Stedelijke ontwikkeling in Nederland in de komende 20 jaar. 

Nederland heeft sterke internationale aantrekkingskracht. Welk 
effect heeft dit op de stedelijke ontwikkeling in de komende 
twintig jaar? Dijt de Randstad uit en wordt ons land een stedelijke 
lappendeken? Of koersen we op een aantrekkelijke Groenblauwe 
Metropool? 
Het bestaande stedelijke gebied dient verder te verdichten 
in combinatie met nieuwe tuinsteden rond ov-knooppunten. 
Daarnaast is het van belang om het multifunctionele karakter 
van onze (nieuwe) centra te versterken en is er is behoefte 
aan de ontwikkeling van nieuwe (inter)nationale topmilieus. 
De implementatie vraagt om een actieve rol van het Rijk en 
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.

Nederland ligt goed in de markt als 
woonplek en als vestigingslocatie voor 
bedrijven. Het fiscale klimaat is vriendelijk, 
de internationale bereikbaarheid door de 
lucht uitstekend, er zijn aantrekkelijke 
werklocaties en het woon- en leefklimaat 
is hoogwaardig. Bovendien beschikken 
we over historische binnensteden en een 
uitgestrekte kustzone die in toenemende 
mate buitenlandse belangstelling genieten. 
Ons land trekt dan ook steeds meer 
internationale investeringen aan.

Verdere verstedelijking 
Vooral de stedelijke gebieden in 
Nederland zullen daarvan profiteren. De 
zuidwestcorridor van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) zal als motor van de 
Nederlandse economie blijven fungeren. 
Ook Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Eindhoven zitten in de lift. Vooral waar 
sprake is van topsectoren, bijvoorbeeld in 
de High Tech Campus in Eindhoven. Ook 
elders in het land zal de uitstraling van de 
economische ontwikkelingen merkbaar zijn.

Groenblauwe Metropool 
Om te voorkomen dat het stedelijk gebied 
ongecontroleerd uitdijt, is actief ingrijpen 
nodig. Het is nu de kans een aantrekkelijke 
Groenblauwe Metropool te ontwikkelen, 
van de Randstad tot en met de Brabantse 

stedenrij, Arnhem-Nijmegen, Food Valley 
en de regio Zwolle. Met het Groene Hart 
en de rest van Nederland als aantrekkelijke 
achtertuin. Deze afwisseling tussen (hoog)
stedelijk gebied en een aantrekkelijke 
groene en waterrijke omgeving met 
sfeervolle dorpen is in vergelijking met 
andere metropolitane regio’s een unique 
sellingpoint.

Verdichting en uitbreiding 
Om het groene en blauwe karakter van 
Nederland veilig te stellen, is het cruciaal het 
bestaande stedelijke gebied waar mogelijk 
te verdichten door (middel)hoogbouw. Ook 
uitbreiding van het stedelijke gebied is 
nodig, bijvoorbeeld met nieuwe tuinsteden 
dicht bij het stedelijke gebied, en uitbreiding 
van bestaande kernen.

De (nieuwe) centra moeten een optimale 
mix aan functies bieden, in lijn met de 
huidige flexibilisering in de maatschappij 
waarbij wonen, werken, winkelen en vrije 
tijd steeds meer in elkaar overlopen. Het 
parool is: concentratie van centrumfuncties 
en differentiatie tussen de verschillende 
soorten centra – bijvoorbeeld met een 
internationaal, nationaal, regionaal of 
lokaal bereik. De programmering van deze 
gebieden kan hier vervolgens optimaal 
op aangepast worden; dat versterkt hun 

Pieter van der Heijde — Bureau Stedelijke Planning
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Deze sessie gaat in op het nieuwe denken of 
de nieuwe aanpakken dat de hedendaagse 
ruimtelijke uitdagingen vragen.

Waarom een 'nieuwe planning'? Hebben we 
een 'nieuwe' aanpak nodig en hoe bereiken 
we die? Hoe versnellen we dit? 

Hoe verzekeren we dat ontwerpers of 
planners eerder abstracte waarden ook 
meenemen in hun plannen?  

Hoe kunnen steden, buiten het alledaagse 
krachtveld, vrije plekken creëren voor 
beleidsmakers, stakeholders, bewoners en 
politici om vrij na te kunnen denken over de 
toekomst van de stad en regio?
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planning system to be introduced soon in 
the Netherlands (Omgevingswet)?

3. Its most important method is “dialogue” 
based on a “deliberative democratic model”. 
This implies the need for a better, more 
direct, connection between knowledge 
and deliberation. It also stresses the need 
for “soft spaces”, informal settings where 
dialogues can flourish.
  Question: How valuable are these 
two “new requirements”: knowledge and 
dialogue and (2) soft spaces in order to 
expect explicit results?

4. It has a sense for scales of action (and 
their interaction) in particular for the 
“regional scale”,
 Question: Thinking and acting 
on more scales is a problem, not only for 
planners. How can we ensure that all the 
participants in planning are inclined to think 
at least on different scales?

5. It takes “unpredictability” into account 
(scenario approach). It values apadtability 
and flexibility in the process of decision 
making.
 Question: Do we need more 
scenario-based planning?

6. It doesn’t want to have government’s 
former dominant role back, but it somehow 
should bring control (by government) back: 
“take back control”.
 Question: Is it necessary that 
governments should asses their role again 
and choose for a more profound role in 
planning?

7. It’s focused at concrete “results” (practice 
as result) and radically in the sense that it’s 
aimed at “action” (Elvis Presley: “a little less 
conversation and a little more action).
 Question: Do we need this “new” 
attitude and if so how can we reach it. How 
to accelerate the process?

8. It makes use of and develops new 
(communication and interactive) “tools” that 
are available in the “digital age” (including 
gaming tools).
 Question: Along with the planners, 
which other professions can be valuable for 
this process of developing a new planning 
system? 

9. There should be a “shared urgency” on the 
issue(s) at stake among the principal actors/ 
decision makers (driving force, ambitions).
 Question: And if so, what can 
planners do to convince participants in a 
planning process of the urgencies at stake?

10. It’s focused on support; it seeks to 
involve people (“inclusiveness”). It should 
be “integrative” and comprehensive in 
the sense that planners (while thinking 
and acting) are fully aware of other 
perspectives and interests that are relevant 
for their actions and take these interests 
into account. It should furthermore be 
understandable, able to reach people and 
even encourage them to engage. People 
should be able to relate planning goals and 
actions to their own situation.
 Question: This puts a strong 
emphasis on communication (empathic 
skills) on the one hand and a wider scope 
taking into account on the side of the 
planners. Is this realistic to ask?

Conclusive remarks
#newplanningdialogue seeks an approach 
to systematize the innovative planning 
instruments to be adapted in an appropriate 
manner, by creating a community of 
pertinent organizations. Join the dialogue to 
opinionate, influence and revolutionize the 
planning model and support the project by 
your eminent participation.

Thanking  
Maarten Hajer, Jannemarie de Jonge, 
Henk Ovink en Bart Vink for their inputs

5. anders denken

Jaap Modder, owner Brainville, chair council on Tall Buildings, 
boardmember Deltametropolis Association. 
Alankrita Sarkar, urbanist and researcher, Deltametropolis Association

The new planning paradigm

This is a call for action. And primarily a call for participation. Why 
“new planning”? Because we think mainstream planning, with its 
traditional methods, does not work efficiently anymore with the 
changing context. We would like to discuss the need for a new 
planning approach and so, discuss the concept of “new planning”. 

To begin with, first we discuss the scope 
and role of planning. We take Europe as the 
primary ring of comparison, and we refer 
mainly to physical planning in the public 
domain. The main reason for this endeavor, 
for this quest for the new planning, is not 
that we don’t know what good planning 
should be. But to discuss the alternatives 
of ‘How’ to operate good planning. The 
problem is that we don’t put the good 
concepts and visions into practice on a 
wider scale. Nevertheless we feel the need 
to define new planning as a theoretical, as 
an unprecedented, more precisely in order 
to have a debate, a dialogue on the issue and 
find ways to practice it on a wider scale.

If we consider the new approaches which 
already has been explored or adapted in the 
planning process like the new phenomena 
of placemaking, mobilizing energy on 
an informal base with citizens and/or 
citizen groups, we will all agree that we 
are already heading towards a changing 
system. Another interesting trend  is how 
governments are changing their planning 
attitude with the concept of decentralization. 
While national spatial planning in the 
Netherlands is nearly vanished, recent 
approaches by the institutions on the 
national level show that planners are 
seriously seeking new ways to engage the 
public in their assignments. There’s much 
more emphasis on process requirements, on 
interaction and public participation.

There is one more reason to put this idea of 
new planning on the agenda. It’s not only to 

formulate a new “paradigm” and try to speed 
up the planning practice to implement a new 
approach. We witness a changing of roles 
in our neo liberal society. Where formerly 
government played a central and dominant 
role in planning processes nowadays society 
is taking up a more profound role not only 
in setting agenda’s but also in taking new 
roles in the implementation of the output of 
a planning process. 

Thus, a new way of planning. So, how to 
get it started? First step is formulating the 
agenda of the new planning and put it on the 
table to discuss it. Here’s our first draft. And 
we do have some questions attached. We 
expect a lot of feedback on this draft version 
and we hope to build it up together with all 
the participants.

 1. The “new planning” should be able to 
clarify and simplify, what we should expect 
realistically (considering the uncertainties), 
what people want and what is necessary to 
fulfill these wants.
  Question: Do you think we really can 
say this is “new” to planning? And if so, what 
conditions are to be met to ensure this?
 
2. It’s “actor oriented” (who can contribute 
and how? /aiming at coalition building). 
Therefore, it has a keen eye for people 
and parties (informal or institutional) with 
“interests” who could support the planning 
aims, also those who are able to contribute 
financially (investors/ “follow the money”).
  Question: Do you think this actor-
oriented approach is in line with the new 

Jaap Modder, Alankrita Sarkar — Brainville, Deltametropolis Association
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It is an ideal blueprint for participatory 
planning process. Many developers and 
municipalities struggle with conventional 
public participation methods, because 
it has ineffective results, often topics 
revolving around pruning hedges and 
parking. But value-based methodology 
allows stakeholders to have a more effective 
collaboration, where the dialogue is elevated. 
(You can ask questions like, what is a vital 
neighbourhood for you? More parking or 
more greenery? Or how does the value 
‘safety’ vary between groups - parents 
with children, women, single adults, 
migrants, the elderly). This also applies to 

the municipality, the value ‘safety’ is often 
attributed to traffic safety by planners but 
can be misunderstood by other groups. 
This value-based methodology allows the 
municipality to address diverse groups and 
help them more effectively communicate 
with stakeholders and target groups.

This value-based methodology is a 
framework that can be scaled to larger 
design processes, in creating project 
programmes, stakeholder engagement, 
project reviews or assessments and effective 
communication strategies. It is not limited to 
public participation in design.

Selina Abraham is an entrepreneur for process design in Urbanism. She 
is working on a value-based model for inclusive design in collaboration 
with Veldacademie and the Just City Lab @Harvard GSD. She graduated 
at TU Delft as an Urbanist with a thesis proposing a new strategic plan 
for the Mumbai Metropolitan Region. The project focused on negotiating 
conflicting urban and rural values in the context of Indian cities. It was 
shortlisted for the National Master Thesis Award 2018 at IIAS Leiden.

Designing an Inclusive Process for Urbanists

“Would we design better places if began our process from values?". 
This approach takes cues from the Just City Index, a set of 50 
values developed by the Just City Lab. These values include ideas 
like ‘tolerance’, ‘respect’, ‘hope’ amongst many others. But how 
do you design with values like ‘respect’ or ‘hope’? This session 
will discuss how ideas like urban justice or inclusive design, often 
dismissed as academic, can be an applied approach.

What is a value-based design? It can be 
illustrated through a story from Anne. In 
a value-based design workshop, Anne 
illustrated the values most important 
to her like ‘community’, ‘belonging’ and 
‘tolerance’ in a mental map. She lives in 
a neighbourhood in Rotterdam. She is 54 
and lives with three other single women 
in their late sixties in an old townhouse. 
Their building is three stories, has five 
rooms, with the fifth rented out to a 
young immigrant man from Lithuania. 
Two of the women are unable to actively 
go outside, so renting out the room helps 
them socialize from within. It makes them 
feel less lonely. But lately, the stairs are 
becoming inconvenient as the women grow 
older. They look to the municipality’s new 
housing proposal with 5000 new homes 
for answers. Unfortunately, the houses are 
planned for families or students and not 
for this unconventional family; the other 
options are too expensive. After living in 
this neighbourhood for 17 years, they might 
have to move. They are losing their sense of 
‘belonging’.  

From this story, as a planner one can 
determine practical and typological 
solutions to address urban loneliness and a 
sense of ‘community’ and ‘belonging’. Within 
a guided value-based setting, planners/

design can gain valuable information from 
the people we design for.
A value-based approach helps ideate, 
design and communicate projects with 
different collaborators with the backdrop 
of values like ‘inclusiveness’, ‘healthiness’, 
‘tolerance’, ‘empathy’, ‘empowerment’ etc. 
It promotes design built on empathy. It can 
help negotiate cultural, social and economic 
differences within cities. This model helps 
designers, planners and developers adopt a 
more inclusive design-thinking processes 
with their target group and negotiate more 
effectively with other stakeholders and 
collaborators. The premise of a value-based 
design model is that by beginning creative 
design processes with values can result in 
more inclusive, equitable and just outcomes 
for society. This value-based approach 
began as a workshop methodology that 
allows participants to confront their own 
value sets, based on their own histories, 
cultural biases and to successfully negotiate 
them with groups with opposing value-
sets. It was developed in collaboration 
with Veldacademie, Architectuur Instituut 
Rotterdam (AIR) and the Just City Lab (@
Harvard GSD). The workshop format guides 
participants through creative problem 
analysis, negotiate a selective value-based 
vision statement and designing solutions 
that corroborate to the values.

Selina Abraham — Studio Urban Empact

5. anders denken
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Zwolle is een unieke stad die in rap tempo groeit. De 
komende twee decennia zal de bevolking naar verwachting 
met ongeveer een kwart groeien naar een stad van 160.000 
tot 180.000 inwoners. De stad heeft bovendien stevige 
maatschappelijke ambities. Zwolle staat daarmee aan de 
vooravond van een schaal- en kwaliteitssprong die de stad 
uitdaagt na te denken over wat voor een stad ze wil zijn. 
RUIMTEVOLK en Studio for New Realities ontwikkelden 
in opdracht van het Zwols Concilium (samenwerking van 
overheden, marktpartijen en woningcorporaties) een 
verstedelijkingsperspectief voor toekomstig Zwolle.

Zwolle wil haar (inter-)nationale positie 
als krachtige regio bestendigen. In de 
omgevingsvisie deel 1 ‘Mijn Zwolle 
vanmorgen 2030’ spreekt de stad 
nadrukkelijk de ambitie uit haar 
stedelijkheid op een duurzame en 
inclusieve manier te versterken. Zwolle 
zoekt nu naar de ontwikkelrichting die 
past bij deze ambities en het karakter 
van de stad. Het Zwols Concilium heeft 
dit vertaald in een pleidooi voor een 
‘kwalitatieve groei van een inclusieve stad’ 
en vroeg RUIMTEVOLK en Studio for New 
Realities voor het ontwikkelen van een 
verstedelijkingsperspectief. 

‘Zwolle 2040: een perspectief op de 
verstedelijkingsopgave’ is een integraal 
toekomstbeeld waarin verstedelijking niet 
gezien wordt als een woningbouwopgave, 
maar als vliegwiel voor het realiseren van 
belangrijke maatschappelijke ambities 
zoals het versterken van de leefkwaliteit 
en het unieke karakter van de stad. Zo 
gaan opgaven zoals bereikbaarheid, 

de energietransitie, inclusiviteit, 
werkgelegenheid en klimaatadaptatie 
altijd samen met de realisatie van nieuwe, 
kwalitatief hoogwaardig en complementaire 
woonmilieus. Van kwantitatief naar 
kwalitatief.

Het perspectief is opgebouwd uit 
zes richtinggevende dragers voor de 
schaalsprong en daarmee de toekomst van 
de stad. Zes ruimtelijke strategieën die het 
systeem van de stad versterken, waarmee 
barrières voor verstedelijking worden 
geslecht en nieuwe verbindingen worden 
gelegd tussen gebieden en programma’s. 
Daarnaast wordt de relatie met het 
unieke landschap en water versterkt, de 
bestaande stad gerepareerd en verrijkt 
en de ontwikkeling van nieuwe stedelijke 
programma’s aangejaagd. Het perspectief 
is tot stand gekomen in co-creatie met 
Zwolse ontwerpers en het Zwols Concilium 
en is met haar verbeeldingskracht een 
aanjager van lef en inspiratiebron voor het 
gesprek over de toekomst van de stad.

Sjors de Vries, Jeroen Zuidgeest, Bram van den Groenendaal en Umut 
Turkmen — RUIMTEVOLK en Studio for New Realities

Sjors is directeur en strategisch adviseur en Bram adviseur bij RUIMTEVOLK. 
Beide hebben ervaring met complexe visie- en beleidsvormingstrajecten, van de 
wijk tot regio. Hun kracht is het vertalen van de ruimtelijke opgaven van de 21e 
eeuw in strategieën en wervende perspectieven. 
Jeroen is strategisch stedenbouwkundig adviseur, architect en oprichter van 
Studio For New Realities. Umut werkt in Studio aan het maximaliseren van 
levensgeluk in een attractieve, verantwoordelijke en intelligente stad. De bureaus 
werkten samen aan het verstedelijkingsperspectief voor het Zwolle van 2040.

5. anders denken

Zwolle 2040: perspectief voor verstedelijking

bestaande stad
wonen
economie
mobiliteit

inclusiviteit
gezondheid
klimaatadaptatie
energie transitie

stadsstraten
nieuwe stadspoort
microverstedelijking
landgoed: groene verstedelijking 
landgoed: waterprojecten
infrastructuur: A28-trace
infrastructuur: Ntrace
specials
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