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Eindhoven
Compact en fijn wonen 
in de stad van morgen 
Living LAB 040 BV i.s.m. KAW/Studio 
M10, Teun Verberne Consultancy en 
gemeente Eindhoven.
  stad en dorp, maatschappij

Eindhoven
Blik voor Groen 
Dutch Design Foundation i.s.m. 
STUDIO 1:1 en gemeente Eindhoven.
  stad en dorp, water en klimaat

provincie Overijssel
Bestemming verrijkt 
Ruimtevolk i.s.m. 
provincie Overijssel en NS.
 mobiliteit

Zwolle
Ontwerpen aan 
Stadslogistiek 
FABRICations i.s.m. 
gemeente Zwolle en TNO.
  mobiliteit, stad en dorp

Den Bosch
Blik van de Straat 
Enlightens i.s.m. gemeente 
’s-Hertogenbosch, Operatie frisse 
peper en Site Stories.
  mobiliteit, stad en dorp

Uddel
Gebiedsproces 
‘De agrarische enclave 
van de toekomst’ 
Gemeente Apeldoorn i.s.m. 
Smartland Landscape Architects.
 landbouw

De Peel
Peel Natuurdorpen 
Werkend Landschap i.s.m. 
Stichting Peel Natuurdorpen.
  landbouw, stad en dorp, natuur

introductie

colofon

Eindhoven 
Blinde vlekken? 
Woonkansen! 
Pauwert Architectuur i.s.m. Stichting 
Zwerfjongeren Nederland, Stichting 
Springplank, TU/e Urban Labs en 
Bouwsociëteit Zuidoost Brabant.
 maatschappij

Leiden
Ruimte voor Rust 
Khani architecten i.s.m. A SENSE OF_, 
gemeente Leiden en opvangcentrum 
De Elandsstraat
 maatschappij

Helmond
SMARTMOVE 
Embedded Fitness i.s.m. Morgen 
Makers, GBO, Brainport Smart 
District, sportpark Brandevoort, 
buurttuin Brandevoort, mHome 
en de wijkvereniging.
 maatschappij

Den Haag
Moerwijk: alle kaarten 
op tafel. Cartopologie in 
transitie? 
Dear Hunter i.s.m. gemeente Den Haag, 
Vestia en Moerwijk Coöperatie.
 maatschappij

Amsterdam
Park om de Hoek 2.0
De Gezonde Stad i.s.m. gemeente 
Amsterdam, Bloei & Groei, 
New Economy en Studio L A. 
 maatschappij

Eindhoven
Stadsvermaak 
Dynamo i.s.m. Reuringdienst en 
Six Fingers.
  maatschappij, stad en dorp

Breda
Digitale Balans 
Graphic Matters i.s.m. gemeente Breda 
en Afdeling Buitengewone Zaken.
  maatschappij, stad en dorp

Bergen op Zoom
Omroep KUUR 
Gemeente Bergen op Zoom i.s.m.  
IKOON, Addysign, Kubilay Kaya en 
Braintain.
  maatschappij, stad en dorp
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Eindhoven, Waalre en Valkenswaard
Stadsrand als Gezond 
Publiek Domein 
TU Eindhoven i.s.m. Van Paridon x de 
Groot, gemeente Eindhoven, gemeente 
Waalre en gemeente Valkenswaard.
  natuur, stad en dorp

Amsterdam
The Green Mile 
UNStudio i.s.m. gemeente Amsterdam 
en Blendingbricks.
  natuur, stad en dorp

Rotterdam
Esch Water Speaks 
MUST stedebouw i.s.m. gemeente 
Rotterdam.
  water en klimaat, stad en dorp

Westerveld 
Krasse Kernen 
NOHNIK architecture and landscapes 
i.s.m. gemeente Westerveld.
 stad en dorp

Amsterdam 
Ruimte voor werken 
in naoorlogse wijken 
TEMP.architecture.urbanism i.s.m. 
gemeente Amsterdam.
 stad en dorp

Amsterdam 
Wonen, Werken en 
Leren in de Stad 
FABRICations i.s.m gemeente 
Amsterdam en Heren2
 stad en dorp

Dordrecht
De Inclusieve Stadsruimte 
PosadMaxwan strategy x design i.s.m. 
Open Kaart, gemeente Dordrecht en 
provincie Zuid-Holland.
 stad en dorp

Wijk aan Zee
Wijk aan Zee 2.0 
Dorpsraad Wijk aan Zee i.s.m. 
Stichting Dorpshuis, participatieraad 
Beverwijk, gemeente Beverwijk, 
Werkgroep Dorpsplan, Heliomare, 
Hartekamp Groep, Stichting Fedra, 
SaWaZ, Gangmaker Annabel Thomas, 
bewoners van Wijk aan Zee en Space 
& Matter. 
  stad en dorp, maatschappij
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De uitdagingen die op steden en dorpen afko-
men zijn daarmee dus niet alleen ruimtelijk, maar 
ook sociaalmaatschappelijk en economisch van 
aard. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat alle 
groepen in onze samenleving een stem en een 
plek krijgen en aangehaakt blijven op sociale 
netwerken? Hoe maken we in de toekomst onze 
binnensteden en dorpscentra, die nu gedomi-
neerd worden door horeca, winkels en vertier, tot 
gemengde gebieden waar verschillende functies 
elkaar kunnen versterken en ontlasten? Waarbij 
werkgelegenheid, productie en diensten niet 
naar de randen van stad en dorp worden ge-
duwd? Welke belangen spelen daarbij een rol en 
hoe komen die samen? 

Ontwerpend onderzoek
Ontwerpend onderzoek is een instrument dat 
in Nederland al enige decennia wordt gebruikt, 
maar momenteel snel aan draagvlak wint. Het is 
een co-creatieve werkwijze gericht op de ont-
wikkeling van ruimtelijke visies en ontwerpvoor-
stellen voor complexe ruimtelijke vraagstukken. 
Ontwerpend onderzoek brengt de kennis van de 
betrokken partijen uit een gebied bij elkaar, helpt 
bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk 
maken, afwegen en verbinden van belangen, het 
organiseren van draagvlak en het initiëren van 
nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat er ruimte 
om te komen tot integrale toekomstperspectie-
ven, handelingsperspectieven en handvatten 
voor beleidsvorming bij overheden en marktpar-
tijen. Het stelt betrokken partijen in staat buiten 
de eigen kaders te denken en zo tot een meer 
integrale aanpak te komen.

Binnen de Open Oproep Vitale steden en dorpen 
werkten 23 transdisciplinaire teams, bestaand 
uit ontwerpers, verschillende overheden, (semi)
publieke organisaties – zoals gemeenten, pro-
vincies en woningbouwcorporaties, maar ook 
burgers en marktpartijen-, in korte ontwerpend 
onderzoekstrajecten van circa vier maanden aan 
nieuwe visies voor de steden en dorpen waarin 
wij leven.

23 toekomstscenario’s voor stad en dorp
De 23 lokale en regionale projecten die in deze 
bundel getoond worden, laten een brede waaier 
zien van thema’s rondom verdichting, binnenste-
delijke functiemenging, het activeren van open-
bare ruimte en sociale vraagstukken die in onze 
steden en dorpen spelen. De ontwerpteams, die 
konden putten uit lokale kennis en expertise van 

Opgaven voor stad en dorp
Onze steden zijn economische en culturele 
centra, de plekken waar ontmoetingen plaats-
vinden die nodig zijn voor het uitwisselen van 
ideeën, en daarmee voor innovaties. Samen met 
omliggende steden en dorpen vormen ze steeds 
grotere en sterkere netwerken met een enorme 
aantrekkingskracht. In Nederland, waar we met 
elkaar hebben afgesproken dat we de landschap-
pen tussen onze steden en dorpen willen sparen, 
betekent groei verdichting: het stapelen van 
functies, meervoudig ruimtegebruik, ofwel meer 
activiteit op hetzelfde oppervlak. Dat is goed voor 
de kruisbestuiving en interactie, maar het vraagt 
wel om slimme keuzes in de ruimtelijke inrichting, 
want niet alleen de woningbouwopgave, maar 

tal van deelnemende partijen, hebben gewerkt 
aan toekomstscenario’s, bouwstenen, methodes 
en processen die helpen om duurzame toekom-
sten voor deze plekken zichtbaar en voorstelbaar 
te maken. Wat opvalt is dat veel van de oplossin-
gen ook op andere plekken toepasbaar zijn, maar 
vaak ook schaalbaar, wat betekent dat zij ook een 
‘haakje’ hebben met regionale, nationale en mon-
diale systemen: de oplossingen op het laagste 
schaalniveau dienen als opstap naar veranderin-
gen op de hogere schalen.

Naast de visies hebben de ontwerpteams ook de 
weg uitgestippeld, die de betrokken gemeenten 
en andere (semi)publieke partijen zouden kunnen 
bewandelen om de innovatieve ideeën te reali-
seren. Kortom: deze materiaalverzameling bevat 
een schat van informatie voor partijen die met 
vergelijkbare vraagstukken zitten. 

ook opgaven zoals bereikbaarheid, distributie van 
goederen en opgaven op het gebied van klimaat 
en energie zullen een plek moeten krijgen. 

Deze en andere opgaven spelen uiteraard ook in 
plattelandsgemeenten. Waar sommige dorpen 
een fikse toename aan inwoners kunnen ver-
wachten, doordat een deel van de nationale wo-
ningbouwopgave hier landt, ondervinden andere 
dorpen de negatieve gevolgen van de landelijke 
krimp- en vergrijzingstrend, waarbij jongeren 
door een gebrek aan werkgelegenheid en woon-
ruimte wegtrekken. Een vicieuze cirkel waarin het 
draagvlak voor voorzieningen, maar ook vervoer, 
steeds verder afbrokkelt, met directe gevolgen 
voor nabijheid en bereikbaarheid. 

Vitale steden 
en dorpen #1
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die 
op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. 
Denk aan de bouw van een miljoen woningen, de inzet op 
levensloopbestendige en gemengde wijken, het stimuleren en 
versnellen van duurzame mobiliteit, en het anticiperen op en 
benutten van de snel veranderende logistiek. De aanpak van 
deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en 
is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk. Binnen de Open 
Oproep Vitale steden en dorpen #1 gingen (semi)publieke 
organisaties en ontwerpers samen op concrete plekken aan 
de slag om met ontwerpend onderzoek te verkennen hoe deze 
opgaven lokaal en regionaal, zowel ruimtelijk als in het beleid 
en de uitvoeringspraktijk van de betrokken partijen, een plek 
kunnen krijgen. Deze online publicatie toont de resultaten.

Introductie

Introductie

Context
De Open Oproep Vitale steden en dorpen 
#1 was onderdeel van de Voucherregeling 
Ruimtelijk Ontwerp (2021-2022); een 
tijdelijke subsidieregeling van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
gericht op het verkennen en versterken 
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid. 
De regeling reageerde op de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin 
op nationale schaal een aantal opgaven 
zijn benoemd die in de komende decennia 
een grote rol zullen spelen in de inrichting 
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid 
over het land zijn in totaal 129 projecten 
van ontwerpers en (semi)publieke partijen 
ondersteund, waarvan 23 binnen de Open 
Oproep Vitale steden en dorpen #1.

De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 
maakte deel uit van het tweede Covid-19-
steunpakket voor de culturele en creatieve 
sector. Met deze voucherregeling wilde 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap 
voor de ontwerpsector stimuleren en 
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van 
samenwerking tot stand brengen om de 
positie van ontwerpers zowel tijdens als na 
afloop van de coronacrisis te versterken.
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Betrokkenen:
Pauwert Architectuur + 
Daniek Reijnders, Myrthe 
Coppers, Pieter Deijkers, 
Doris van Beers, Annabel 
Tielemans.
Stichting Zwerfjongeren 
Nederland + Hella 
Masuger.
Stichting Springplank + 
Thijs Eradus.
Bouwsociëteit Zuidoost 
Brabant + Maarten van 
Ham.
TU/e Urban Labs + Marcel 
Musch.

Blinde Vlekken?
Woonkansen!

Blinde Vlekken? Woonkansen! is een onderzoek naar 
de woonkansen voor dak- en (t)huisloze jongeren op 
vergeten plekken in de stad. Wonen is een grondrecht, 
maar toch hebben 5.760 jongeren geen (t)huis. Het 
huidige beleid en de praktijk bieden onvoldoende 
(woon)oplossingen. Daarom zoeken we buiten de 
gebaande paden naar woonkansen. Blinde Vlekken 
kunnen uitkomst bieden, niet alleen als woonoplossing, 
maar ook voor het versterken van buurt, wijk en stad.

Eindhoven

Blinde Vlekken? Woonkansen! / Pauwert Architectuur - Stichting Zwerfjongeren Nederland - Stichting Springplank - TU/e Urban Labs - Bouwsociëteit Zuidoost Brabant

 maatschappij1
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1. Gesloten Kopgevels
Een anonieme, gesloten gevel zonder ramen, 
meestal grenzend aan groen. 

4. Parkeren
Parkeerplaatsen en garageboxen aan de 
randen van en midden in de wijk. 

3. Binnenstedelijke Bedrijfsterreinen
In woonblokken verdekt opgestelde 
bedrijfshallen en loodsen.

6. Water
Natuurlijk en kunstmatig water, zoals rivieren, 
kanalen en plassen. 

Interpretatie opgave
Hoewel de maatschappij ongetwijfeld unaniem 
van mening is dat er een oplossing moet 
komen voor dakloosheid onder jongeren, heeft 
het merendeel liever niet dat deze jongeren 
in their backyard wonen. Het realiseren van 
huisvesting voor dak- en (t)huisloze jongeren 
roept dan ook vaak weerstand op in de buurt. Een 
belangrijk deel van de opgave is het vergroten 
van draagkracht voor de ontwikkeling van 
woonoplossingen voor deze doelgroep. Iedere 
wijk kent wel een Blinde Vlek. Als wijkbewoners 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen kunnen ze een woonplek bieden aan dak- 
en (t)huisloze jongeren. 

Aanvliegroute
Het succes van een Blinde Vlek start met een 
welwillende eigenaar. Maar met welke motivatie? 
Verschillende eigenaren hebben uiteenlopende 
motivaties voor de ontwikkeling van een Blinde 
Vlek. Door het creëren van koppelkansen kan 
de motivatie worden gezocht op het niveau van 
de woning, vlek, wijk en stad. De impact van een 
goed doordachte ontwikkeling op een Blinde 
Vlek gaat daarmee dwars door alle schaalniveaus 
heen. Elke Blinde Vlek is uniek en brengt daarmee 
unieke koppelkansen (+) en aandachtspunten 
(!) met zich mee. Door deze kansen in kaart te 
brengen, geven we een kijkje in de kansrijke 
omgeving van de stad.

Analyse Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Wonen is een grondrecht, maar veel 
jongeren hebben geen (t)huis. Nederland 
telt op dit moment circa 5.760 dakloze 
jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 
jaar (CBS, 2021). Ze zwerven tussen 
logeeradressen van vrienden, familie 
of opvang en hebben geen sociaal 
(en financieel) vangnet om op terug te 
vallen. Door het groeiende tekort aan 
woningen en de onzekere gevolgen van de 
coronacrisis is de verwachting dat deze 
aantallen verder zullen stijgen. Een veilige 
woonruimte is cruciaal in het verkrijgen 
van voldoende rust en stabiliteit om te 
kunnen gaan bouwen aan eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. 

Nederland heeft tal van onbenutte lege 
plekken zonder duidelijke functie in de stad. 
Iedere wijk in vrijwel iedere stad bezit wel 
een aantal van deze vergeten plekken, van 
villawijk tot sociale woonbuurt, de zoge-
naamde Blinde Vlekken. Deze kunnen we 
beter benutten en inzetten voor de huisves-
ting van (t)huisloze jongeren. Dit onderzoek 
brengt onbenutte, lege plekken in kaart. 

Inzichten
De financiële haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een Blinde Vlek vormt een 
groot struikelblok voor initiatieven, maar 
we zijn ervan overtuigd dat met (financiële) 
creativiteit en lef de mogelijkheden daar 
zijn. Ook hier moet buiten de gebaande 

paden worden gedacht. Jaarlijks kost 
dakloosheid de maatschappij 2,4 miljard 
euro. Vanuit preventief oogpunt zou 
de overheid welwillend moeten zijn om 
woonmogelijkheden voor jongeren (deels) 
te financieren. Ook kunnen koppelkansen 
worden gebruikt om de haalbaarheid te 
vergroten, door bijvoorbeeld aan te haken 
op de bestaande verduurzamingsopgave 
in woonwijken. Daarnaast is een Blinde Vlek 
een restplek, en zal daarom in grondprijs 
relatief goedkoop zijn ten opzichte van 
(dure) reguliere ontwikkelplekken. Ook kan 
het gaan om dubbelgebruik van bestaande 
plekken, zoals het bouwen op bestaande 
gebouwen of op daken van garageboxen.

2. Platte Daken
Woon-, kantoor- en bedrijfspanden met een 
plat dak.

5. Bufferzones
Overgangsgebied tussen wonen en hinder 
veroorzakende gebieden.

‘Een Blinde Vlek is een locatie in de wijk 
die we niet meer bewust opmerken of 

geen duidelijk gebruik heeft.’

1. Gesloten Kopgevel
Deze Blinde Vlek biedt woonkansen midden in 
de maatschappij. De dragende gevel kan worden 
benut en ontwikkelingen kunnen bijdragen aan 
verduurzaming en upgraden van de wijk.

4. Parkeren
Ook door het vergroenen van het veelal verharde 
karakter van dit archetype, kunnen uitdagingen 
als biodiversiteit en klimaatadaptatie worden 
aangekaart.

3. Binnenstedelijke Bedrijfsterreinen
De bestaande binnenstedelijke bedrijfsterreinen 
bieden kansen voor een gemengde ontwikkeling 
waarin wonen en werken samen komen.

6. Water
Wonen op het water biedt verder kansen met 
betrekking tot flexibiliteit. Woonboten zijn relatief 
makkelijk te verplaatsen en een uitbreiding van 
het woongebied is mogelijk wanneer nodig.

2. Platte Daken

5. Bufferzones
Bufferzones bieden woonkansen voor jongeren     
op zeer diverse plekken in de stad, maar altijd in 
de rafelranden van woonwijken.
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Uitwerking What’s next?

meer informatie:
www.pauwert.nl

groene parkachtige 
herinrichting van het 

dak; een dak om op te 
verblijven ook voor de 

buurt

positie van enkele 
kleine bomen nabij 
draagconstructie 

toevoeging van 
lift ook als extra 

woonkwaliteit 
huidige 

portiekwoningen

herinrichting entree gebied 
portiek (met lift) hier kan 
bijv. met bergruimte of 

gemeenschappelijke ruimte

woningen aantakken 
op bestaande  

leidingsschachten

bijdrage aan 
waterbuffering middels 
de groeninrichting dak 

“De vergroening van 
de daken levert een 
belangrijke bijdrage 

aan de waterbuffering 
en het vergroten van 

de biodiversiteit in 
de stad.”

“Door ook een lift te 
realiseren hebben 

we tevens de 
bestaande woningen 

toegankelijker gemaakt 
voor een bredere 

doelgroep”

“We wonen hier 
samen in een 

prachtig park op het 
dak én ik heb mijn 

eigen woning.“

jongeren 

overheid

woningcorporatie

1

2

3

motiveren
Welke eigenaren willen zich inzetten 

voor een woonkans en waarom?

identificeren
Welke Blinde Vlek biedt zich aan, of 

kunnen we identificeren?

analyseren
Wat zijn de aandachtspunten voor de 

ontwikkeling van deze Blinde Vlek?

5

6

definiëren 
Wat zijn de randvoorwaarden (plan 
van eisen) voor de ontwikkeling van 

deze Blinde Vlek?

overeenstemmen
Is er een sluitende business case 

voor de ontwikkeling van deze Blinde 
Vlek?

bouwen
Welke woonoplossing

is passend op de Blinde Vlek, versterkt 
de buurt & stad, en biedt jongeren 

een veilig thuis?

4
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De ontwikkeling van een Blinde Vlek is een 
puzzel stukje in wijkvernieuwing. Met enkele 
succesverhalen willen we de draagkracht voor 
en het vertrouwen in soortgelijke ontwikkelingen 
vergroten. Op basis van veldonderzoek in Eind-
hoven en analyse van deze plekken hebben we 
zes archetypes gedefinieerd. Iedere Blinde Vlek 
is kansrijk voor een (woon)ontwikkeling door de 
kracht van een drietal eigenschappen: 

1) Het zijn veelal kleinschalige locaties, waarmee 
een woonontwikkeling één van de puzzelstukjes 
binnen bredere wijkvernieuwing vormt.
2) Ze liggen verspreid door de stad, waardoor de 
stad als collectief bijdraagt aan een oplossing 
voor dakloosheid onder jongeren.
3) Ze bieden mogelijkheden tot koppelkansen; 
kansen die naast huisvesting ook inspelen op 
andere kansen voor de wijk, buurt en stad.

Daarnaast hebben we voor iedere Blinde Vlek 
een Woonkans ontwikkeld, een scenario dat 
zichtbaar maakt hoe we de Blinde Vlek kunnen 
benutten. De uitwerking van Platte Daken is één 
van de scenario’s. 

Platte daken
Woningen met een parkachtige dakinrichting 
vormen een nieuw vriendelijk daklandschap voor 
nieuwe en huidige bewoners. De woningen zijn op 
twee plekken ontsloten via een trappenhuis met 
een lift die ook de bestaande woningen voorziet. 
De woningen zijn als modules op het dak veran-
kerd en verbonden met bestaande schachten; 
hierdoor is overlast voor huidige bewoners zeer 
beperkt. Kleine bomen ter plekke van draagcon-
structies creëren natuurlijke schaduw.

Woonkans scenario
Ontwikkeling van het platte dak.

Ontwikkelstrategie
Zes stappen naar realisatie.

Volgende stappen en aanbevelingen
Alleen al in Eindhoven hebben we meer dan 300 
Blinde Vlekken gevonden. Dat is 980.000 m² aan 
kansrijk woonoppervlak, oftewel: ruimte voor 
5.800 nieuwe woningen en versterking van stad, 
buurt en wijk. Twee procent  is al voldoende om 
feitelijke dakloosheid onder jongeren in Eindhoven 
op te lossen.

Ons onderzoek is gebundeld in een publicatie, 
te downloaden via onze website (volg QR code). 
Hiermee willen we prikkelen, enthousiasmeren en 
motiveren. Zelfs tijdens ons onderzoek hebben 
we al op meerdere plekken ons verhaal kunnen 
vertellen. 

 
Met het afgeronde onderzoek lopen nu de eerste 
gesprekken met woningcorporaties, gemeentes, 
en (commercieel) ontwikkelaars. Deze gesprekken 
blijven we voeren. 

Drie aanbevelingen uit het onderzoek: denk vanuit 
meerdere schaalniveaus in kansen, start met het 
motiveren van woningcorporaties, en leer van 
eerdere succesverhalen. Op naar een pilot! 

Presentatie lopend onderzoek tijdens 
conferentie ‘Een thuis voor álle jongeren’ 
op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Publicatie over het lopend onderzoek 
in het Eindhovens Dagblad: ‘Gezocht: 
woonkansen zwerfjongeren’.

Presentatie afgerond onderzoek tijdens 
bijeenkomst van Bouwsociëteit Zuidoost 
Brabant over ‘Woonkansen voor Jongeren’.

23 oktober 2021 23 oktober 2021 17 januari 2022

‘Het onderzoek dient 
als startschot voor 

de ontwikkeling van 
deze plekken door de 

discussie aan te gaan.’

https://www.pauwert.nl/projecten/blinde-vlekken-woonkansen/
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Betrokkenen:
Gemeente Leiden + 
Marga van Moorsel.
A SENSE OF_ + 
Patrick Roegiers.
Khani Architecten + 
Ashkan Hashemkhani.
Jongerenopvang + 
Enno Postema.

Ruimte voor Rust

Hoe kun je de relatie tussen de straat, het gebouw en de 
mens versterken? Ruimte voor Rust biedt een ruimtelijke 
strategie voor gemeenten, gebouweigenaren en (kwetsbare) 
jongeren die behoefte hebben aan rust. Het project richt 
zich op het vergroenen van de stad als een verbindend 
element. Met een modulair bouwsysteem geven we blinde 
gevels, plinten en ongebruikte daken op drie niveaus terug 
aan de stad: publiek, collectief en privé.

Leiden

RUIMTE VOOR RUST / Khani architecten - A SENSE OF_ - Gemeente Leiden - Opvangcentrum De Elandsstraat

 maatschappij2



16 17Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen #1

Analyse Visie

Bestaand - voorzijde
In het drukke stationsgebied staat een gesloten bouwblok. Het gebouw 
kent blinde gevels, plinten en ongebruikte daken en heeft geen interactie 
met de stad. Als entree van de stad liggen er kansen om dit gebouw te 
gebruiken voor het maken van rustplekken.

Actieve rust
Invulling programma ontwerpsessie met jongeren - actieve rust.

Ontwerp - voorzijde
Door het toevoegen van het modulaire bouwsysteem ontstaat een open 
structuur. Langs en door het gebouw heen ontstaat een publieke route met 
meerdere ruimten voor actieve, passieve en educatieve rust.

Bestaand - achterzijde
De achtergevel van het gebouw is gekoppeld aan een anonieme 
binnenruimte. Er is onvoldoende groen aanwezig en er is geen uitnodigende 
collectieve ruimte. De galerijen zijn te smal als buitenruimte en er is geen 
plek voor ontmoeting.

Passieve rust
Invulling programma ontwerpsessie met jongeren - passieve rust.

Ontwerp - achterzijde
Een collectieve moestuin aan de zuidzijde waar bewoners elkaar ontmoeten 
en hun groente en fruit kweken. De galerijen worden verbreed en krijgen 
een groene zone in combinatie met pv-cellen.

Modulair en schakelbaar bouwsysteem
Om de blinde gevels, plinten en ongebruikte daken te activeren en te 
verbinden, hebben we een modulair concept ontwikkeld. Met duurzame 
houten frames bieden we een op zichzelf staand, schakelbaar systeem dat 
voor elk van deze plekken te gebruiken is.

Educatieve rust
Invulling programma ontwerpsessie met jongeren - educatieve rust.

Stadswandeling Leiden
Verkenning stedelijk weefsel Leiden en inventarisatie ruimtelijke kansen 
binnen de bestaande bebouwing. Met een intensieve stadswandeling 
hebben we enkele van deze potentiële plekken in de stad in kaart gebracht 
en gedocumenteerd.

Blinde gevels, plinten en ongebruikte daken
In Leiden bevinden zich veel blinde gevels, plinten en ongebruikte daken, 
variërend in schaal en positie, die in een dichtbebouwde omgeving kansen 
bieden ruimte terug te geven aan de stad en haar inwoners. 

De harde wand
Aan de zijde van het busstation is het gevoel van de harde wand het meest 
aanwezig. Er is geen rekening gehouden met de voetganger en de fietser. 
De plint heeft geen relatie met de straat en de mens.

Modulaire en schakelbare houten constructie 
De constructie bestaat uit schakelbare houten frames met stalen 
verbindingen. Het is een op zichzelf staande, de- en remontabele 
constructie. De frames worden prefab gemaakt op een locatie waar 
jongeren meewerken met bouwen en leren van het proces. 

Achtergrond & vertrekpunt
Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende 
rustruimte voor jongeren in de stad is. De 
pandemie raakt veel jongeren: meer stress, burn-
outs, depressies en dakloosheid. 

Inzichten
In het bestaande stedelijk weefsel liggen 
ontwerpkansen voor toevoegen van ruimte voor 
rust. Blinde gevels, plinten en ongebruikte daken 
zijn potentiële plekken.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Hoe kun je ruimte voor rust programmeren 
en schaalbaar maken? In een aantal 
onderzoekssessies zijn de behoeften 
geïnventariseerd. Jongeren hebben behoefte 

aan rust. De gemeente en de gebouweigenaren 
aan vergroenen en verduurzaming. Deze 
behoeften hebben we uitgewerkt in een 
ruimtelijke strategie.

RUIMTE VOOR RUST / Khani architecten - A SENSE OF_ - Gemeente Leiden - Opvangcentrum De Elandsstraat
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het concept zal in overleg met de gemeente 
op verschillende onderdelen verder worden 
uitgewerkt. De locatie in het stationsgebied 
van Leiden is niet de enige locatie waar kansen 
liggen. Het concept is schaalbaar en landelijk 
toepasbaar voor meerdere gemeenten.

Uitwerking

Gemeente - toekomst
- Aantrekkelijke en actieve uitstraling
- Efficiënte vergroening
- Meer verbinding tussen gebouw en straat

Jongeren - toekomst
- meer verbinding met de stad
- voldoende rustplekken
- sociale interactie

Gebouweigenaren en Bewoners - toekomst
- verduurzamen van gebouw
- voldoende buitenruimten
- werken aan een gemeenschap

Het modulaire bouwsysteem biedt ruimte voor 
actieve, passieve en educatieve rust. De plint krijgt 
een extra zone: een overdekte arcade met zitplekken. 
Gevels vergroenen en woningen krijgen een 
buitenruimte. Op de hoeken van het bouwblok komen 
verticale verbindingen met het stadspark op het dak. 

What’s next?

‘Kon ik maar in de drukke 
stad een plek vinden waar 

ik tot rust kon komen...’  
dakloze jongere

Duurzaam en circulair gebouw
Duurzame en circulaire onderdelen van de modulaire houten structuur

De overdekte arcade  
Langs de plint komt een extra zone waar je als passant droog kunt lopen en 
je even kunt terugtrekken. Deze tussenzone is een transitie tussen gevel en 
de straat.

Eigen groente kweken
Aan de achterzijde van het bouwblok komt een collectieve moestuin. Hier 
kunnen de bewoners hun groenten en fruit kweken. Dit is gekoppeld aan 
een infiltratiesysteem van opgevangen regenwater.

Route naar het dak
Op de hoeken van het bouwblok zijn stijgpunten met ingebouwde 
rustmomenten waar je als publiek doorheen mag dwalen. De route naar het 
stadsdakpark is een oase van groen waar de bezoeker tot rust komt.

RUIMTE VOOR RUST / Khani architecten - A SENSE OF_ - Gemeente Leiden - Opvangcentrum De Elandsstraat

meer informatie:
www.khani.nl
www.a-sense-of.com

https://www.khani.nl/ruimte-voor-rust/
https://www.a-sense-of.com
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Betrokkenen:
Morgen Makers + Tove 
Elfferich.
GBO + Eric Scheepers.
Embedded Fitness + Carla 
Scholten, Lloyd Alberts, 
Koen Schilders, Giovanni 
Koolhoven.
Brainport Smart District + 
Peter Porteine, Sonja van 
Uden.
Sportpark Brandevoort + 
Harry Elzendoorn.
Buurttuin Brandevoort + 
Ralf Fleuren.
mHome + Erik van Bergen.
Wijkvereniging + Eric 
Hendrickx.

SMARTMOVE

In stedelijke gebieden bestaat een hoger risico 
op aantasting van lichamelijk en geestelijk welzijn. 
De coronacrisis vergroot de noodzaak voor 
schaalbare beweegoplossingen. In het veranderen 
van beweeggedrag kan de openbare ruimte een 
belangrijke rol vervullen. Embedded Fitness 
ontwikkelde voor Brainport Smart District een 
interactieve game, Smartmove, die mensen op een 
nieuwe, eigentijdse manier prikkelt meer te bewegen.

Helmond

SMARTMOVE / Morgen Makers - GBO - Embedded Fitness - Brainport Smart District - Sportpark Brandevoort - Buurttuin Brandevoort - mHome - Wijkvereniging

 maatschappij3
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Interpretatie opgave
In het ontwerpvraagstuk besteden we speciale 
aandacht aan inclusief sporten en bewegen. 
Gemeenten willen openbare ruimtes gediffe-
rentieerd inrichten, inclusief voorzieningen voor 
specifieke doelgroepen die minder (makkelijk) 
sporten en bewegen. Ideeën liggen er ook voor 
innovatieve vormen van beeldbeleving. Bij-
voorbeeld voor mensen die (kleuren)blind of 
slechtziend zijn of voor mensen met epilepsie 
of aanpassingen, maar ook voor mensen met 
taal en verwerkingsproblematiek en slechtzien-
den/blinden met geluid en een app met spraak-
herkenning.

Aanvliegroute
Het uiteindelijke doel is nieuwe technologische 
innovaties in de openbare ruimte te ontwikkelen 
die het maatschappelijk probleem van inactiviteit 
aanpakken. De focus ligt hierbij op de potentie 
en de toegankelijkheid van de openbare ruimt, 
zoals parken, speeltuinen, sportvelden en plei-
nen. Door de wereldwijde toename in verstede-
lijking, wordt de toegang tot deze ruimten steeds 
belangrijker. Het Smartmove concept maakt 
gebruik van een zogenoemd DigiMesh netwerk, 
waardoor men draadloos op lange afstanden 
met andere SmartMove sensoren en met smart 
devices (mobiel) kan communiceren.

Analyse Visie

‘Het toepassen van 
gamification zorgt voor 

plezier en motiveert 
om te bewegen.’

Achtergrond & vertrekpunt
In Brainport Smart District wil de gemeente 
Helmond een nieuwe wijk realiseren met 
een innovatieve, gezonde buitenruimte. 
Zij wil daarmee aanzetten tot beweging 
en samenkomst, en een voorbeeld voor 
Nederland stellen. In vergelijking tot de rest 
van Nederland scoort Helmond ver onder-
maats qua beweegnorm (36%), is sport-
deelname 4% minder, ligt het overgewicht 
6% hoger (met eveneens meer obesitas) 
en vraagt het rook- en drinkgedrag extra 
aandacht. De openbare ruimte is traditio-
neel ingericht en maakt geen gebruik van 
vernieuwende technologieën.

Inzichten
Dat willen we veranderen door Smart-
Move te integreren in straatmeubilair. 
De technologie kan in diverse vormen 
geplaatst worden, in beton, bevestigd 
aan muur of lantaarnpaal of in een meta-
len paal of klimobject. Opgenomen in het 
straatmeubilair creëert de technologie een 
interactief straatbeeld dat beweging en 
sociale aspecten combineert. Belangrijke 
aandachtspunten daarbij zijn:
• motivatiefactoren om game te gaan  
 gebruiken (challenge, communicatie,  
 content, user interaction) 

• onderscheiden van verschillende doel- 
 groepen: 

• ouderen (beleving, samen en  
 herkenning
• sporters (data, challenges)
• kinderen (speelse interactie)

Door ‘adoptie’ van een smart move object 
zijn nieuwe verbindingen te maken tussen 
de locaties van de partners en organisaties 
in de wijk. Dit versterkt de leefbaarheid in 
de wijken en is een kans voor het oplossen 
van infrastructurele vraagstukken.

SMARTMOVE / Morgen Makers - GBO - Embedded Fitness - Brainport Smart District - Sportpark Brandevoort - Buurttuin Brandevoort - mHome - Wijkvereniging

Toegankelijkheid
Het Smartmove concept moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking

Smart hardlooproute
Voorbeeld van een ontwikkelde route in 
Eindhoven

Co-creatie
Samen met kinderen van de basisschool is er een spelontwerp gemaakt.

Brainport Smart District de slimme- woon en werkwijk in Helmond waar participatie van de bewoners, gezondheid, data en ontmoeten centraal staat
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Na een gedetailleerde analyse van de lokale 
uitgangssituatie is met interviews informatie op-
gehaald bij belangrijke stakeholders. Vervolgens 
is gekeken hoe de ontwikkelde technologie in 
objecten in de openbare ruimte geïntegreerd kan 
worden en om wat voor infrastructuur dit vraagt. 
Aansluitend is nagedacht over ontwerpen voor 
dit soort interactieve beweegobjecten en zijn 
concepten voor mogelijke spellen die met deze 
objecten gedaan kunnen worden, bedacht. Idee-
en van spelletjes zijn bijvoorbeeld kleuren zoeken 

en puzzelstukjes verzamelen om een puzzel op 
te lossen. Spellen kunnen individueel worden 
gespeeld, maar ook in teams waardoor indirect 
ook een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk 
wordt geleverd.

De objecten kunnen met 3D printen lokaal in 
beton geprint worden, eventueel zelfs met geïn-
tegreerd gemeentelogo. En gemeenten kunnen 
zelf een specifieke vorm ontwikkelen die past bij 
de omgeving. 

Uitwerking

Technische behuizing
De technische behuizing heeft een vaste vorm, maar kan geplaatst worden 
in diverse objecten en omgevingen.

Prototype

Inpassing
Voorbeelden van inpassing van de behuizing in straatmeubilair

Prototype

Volgende stappen en aanbevelingen
Brainport Smart District heeft het onderzoek 
gefaciliteerd en wil als vervolgstap een pilot uit-
voeren rondom locatie De Braak. Daar vindt een 
herontwikkeling plaats met nauwe betrokkenheid 
van de eindgebruikers (scholen, jeugd, verenigin-
gen, ondernemers).

In samenwerking met Brainport Smart District 
gaan we een nieuw en duurzaam gezondheids-
systeem ontwikkelen met focus op gezond leven 
door gebruik te maken van technologie en de 
omgeving, en inwoners in deze wijk aan elkaar te 
verbinden. Ook andere gemeenten, waaronder 
Breda, Venray en Den Haag, hebben interesse 
getoond

What’s next?

De Smartmove app biedt diverse spelconcepten voor verschillende doelgroepen

meer informatie:
embeddedfitness.nl

‘Smartmove, de 
interactieve route naar 

een gezonde, actieve, 
samenspelende wijk.’

SMARTMOVE / Morgen Makers - GBO - Embedded Fitness - Brainport Smart District - Sportpark Brandevoort - Buurttuin Brandevoort - mHome - Wijkvereniging

https://embeddedfitness.nl
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Betrokkenen:
Dear Hunter + Marlies 
Vermeulen, Remy Kroese, 
Suzanne Dekker.
Gemeente Den Haag + 
Saskia de Vin.
Vestia + Rob Vooijs.
Moerwijk Coöperatie + 
Bettelies Westerbeek.

Moerwijk, 
alle kaarten op tafel. 
Cartopologie in transitie?

Moerwijk staat voor uitdagingen die in het licht van 
toekomstige transities alleen maar urgenter worden. 
Samen met bewoners en gemeente werkt Dear Hunter 
via cartopologie aan het verkleinen van de kloof 
tussen het beleid en de straat. Door intensief veldwerk 
doorgronden beleidsmakers en ontwerpers de specifieke 
dagelijkse realiteit van deze Haagse wijk. Ze ontdekken 
als ‘cartopoloog’ nieuwe perspectieven en inzichten. Deze 
werkwijze is ook voor andere (Haagse) wijken toepasbaar.

Den Haag

Moerwijk, alle kaarten op tafel. Cartopologie in transitie? / Dear Hunter - Gemeente Den Haag - Vestia - Moerwijk Coöperatie

 maatschappij4
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RELATIEVE & ABSOLUTE AFSTAND
RELATIEF = (bn), betrekkelijk. Iets is betrekkelijk ten opzichte van iets anders. 

Verhoudingen tussen twee zaken spelen een rol. Vaak wordt het begrip relatief gebruikt in een afweging of vergelijking.

*Voorbeelden zijn de kunstenaar Pilvi Takala die 
verkleed als Sneeuwwitje post vat voor de 
ingang van Disneyland en ons doet nadenken 
over wat ‘echt’ is. Of hoogleraar Harold Garfin-
kel die een methodiek om jezelf anders te 
gedragen in een bepaalde omgeving beschrijft. 

Dichterbij komen, verderaf staan, veranderen van positie, een ander perspectief. Het zijn allemaal manieren om de positie van waaruit je waarneemt te 
bevragen. Ze nodigen je uit om actie te ondernemen en een beetje ‘op te schuiven’. Het veranderen van de onderzoekspositie tegenover het veld dat wordt 
onderzocht is een basisregel in cartopologisch en artistiek onderzoek.* Op deze pagina van de cartopologische atlas staan twee oefeningen beschreven: om 
dichterbij of verderaf te staan en om verhoudingen te bevragen en van positie te veranderen. Het lezen van de instructies zal, als het goed is, al een 
activerend effect hebben maar aarzel niet om de oefeningen ook uit te voeren. Het is de moeite waard, het verruimt je blik en maakt het mogelijk afstanden 

en posities te vergelijken. 

oef. 1 verander je afstand oef. 2 verander je positie

ABSOLUUT = (bn. en bw.), wat geheel op zichzelf is, zonder enige betrekking tot iets daarbuiten. 
Volstrekt, niet betrekkelijk: absolute onzijdigheid; de absolute waarde van een getal’.

Hoeveel meter twee punten van elkaar verwijderd zijn, is maar één manier om ‘afstand’ in Moerwijk in kaart te brengen. Het is wel een belangrijke manier 
want het verbindt en lokaliseert minder zichtbare en herkenbare thema’s in de wijk. Deze kaart dient daarom ook als onderlegger voor de andere kaarten en 

tekeningen in deze cartopologische atlas van Moerwijk. 

Ga dichterbij staan of net verder af. In ieder 
geval niet op de plek waar je ‘normaal’ of nu 
staat. 

Loop je meestal aan de ene zijde van de straat? Steek over en ga aan de andere zijde lopen. 

Neem je meestal de kortste weg? Probeer eens de langste of de mooiste.

Loop je meestal met een bestemming in je hoofd? Hang eens wat rond. 

Doe alsof je iemand anders bent, met andere 
gewoontes, verantwoordelijkheden en focus. 

Doe alsof je al lang, of juist heel kort in Moerwijk woont. 

Doe alsof je niet huurt maar eigenaar bent. 

Doe alsof je bij de gemeente Den Haag werkt, of juist niet. 

Doe alsof je bij de woningcorporatie Vestia werkt, of juist niet. 

Doe alsof je ‘rugzakje’ (nog) zwaarder is, of net lichter. 

Doe alsof je je buur bent, of geen buren hebt. 

notitie:

notitie:

notitie:

Noorden

schaal

50 100 150 200 300

fig. jezelf

fig. afstand

fig. Moerwijk

fig. jezelf

fig. veranderende positie

fig. Moerwijk

Moerwijk is een Haagse wijk, onderdeel van stadsdeel 
Escamp. Moerwijk is gebouwd kort voor en na de 
Tweede Wereldoorlog volgens een stedenbouwkundig 
ontwerp van Willem Dudok. Er zijn vooral kleinere 
flatwoningen en typisch Haagse portiekwoningen te 
vinden, te midden van brede groene zones (de 
singels). 
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Kaart ‘Relatieve & absolute afstand’
Fragment uit cartopologische kaart ‘Relatieve en absolute afstand’. (uit: Cartopologische atlas ‘Moerwijk, alle kaarten op tafel’, Dear Hunter).

Het Cartopology Cabinet
Een blik op het interieur van het 
Cartopology Cabinet tijdens het 
onderzoek in Moerwijk.

Interpretatie opgave
Inwoners zijn misschien wel de beste kenners 
van hun omgeving. Die kennis vertalen naar een 
goed ontwerp dat het individueel belang over-
stijgt, is van een heel andere orde. Cartopologie 
draait het participatieproces om. Inzicht in hun 
woon- en leefwereld ontstaat door met de inwo-
ners samen te wonen en te leven. Cartopologen 
gebruiken antropologische en etnografische 
methoden, bijvoorbeeld participerende obser-
vatie. De opgedane kennis wordt uitgetekend in 
kaarten en zo vertaald naar de ruimtelijke taal van 
de ontwerper.

Aanvliegroute
Afgelopen jaren zijn er, met wisselend succes, 
initiatieven geweest om de afstand tussen de 
gemeente Den Haag en de wijkbewoners te 
dichten. Betrokken partijen zijn zich dus bewust 
van deze afstand, maar weten niet goed hoe de 
systeemwereld (beleid)-en leefwereld (de straat), 
aan elkaar te verknopen. Het onderlinge vertrou-
wen is kwetsbaar. Ze begrijpen elkaars taal en 
methoden niet goed. Gelet op de toekomstige 
impact op de wijk van de grote transities, is het 
verknopen van deze werelden nog urgenter.

Analyse Visie

‘Moerwijk behoort tot 
de drie armste wijken 

van Nederland.’
Volgens gegevens CBS, 2018.

Achtergrond & vertrekpunt
Moerwijk wordt vaak gezien als één van 
de minst aantrekkelijke woonwijken van 
Neder land waar je pas terecht komt als 
niets anders meer kan; het afvoerputje 
van Den Haag. Maar omgekeerd is de wijk 
ook een vangnet, een eerste plek waar je 
opnieuw aansluiting vindt met de maat-
schappij. Zo geeft Moerwijk daklozen vaak 
opnieuw een eerste (t)huis. 

De wijk staat dus voor grote sociaal-maat-
schappelijke uitdagingen, die in het licht 
van aanstaande transities nog urgenter 
worden. De gemeente Den Haag, de 
woning corporatie Vestia en vele andere 
partijen werken samen om Moerwijk 

leefbaarder te maken. Er worden woningen 
toegevoegd en bestaande woningen wor-
den verduurzaamd en/of gerenoveerd. Een 
enorme ruimtelijke uitdaging die hand-in-
hand gaat met de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Centraal in het project staat het Heeswijk-
plein in Moerwijk-Oost. Recente investerin-
gen in en rond het plein om de leefbaarheid 
te verbeteren zijn nog maar het begin. De 
komende jaren zal ook het Heeswijkplein 
en omgeving een aantal grote verande-
ringen ondergaan. In Moerwijk-Oost komt 
onder andere een toren met koop- en 
(sociale) huurwoningen. 

Inzichten
Conclusies, maatregelen of andere vormen 
van beleidstaal zul je in onze cartopologi-
sche atlas niet tegenkomen. Wél helpt deze 
atlas bij het ontwikkelen en ontwerpen 
van beleid door nieuwe perspectieven en 
inzichten. De cartopologische atlas daagt 
uit om beleid niet te stoelen op bekend 
veronderstelde algemeenheden, maar op 
het specifieke van Moerwijk.

Moerwijk, alle kaarten op tafel. Cartopologie in transitie? / Dear Hunter - Gemeente Den Haag - Vestia - Moerwijk Coöperatie
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Volgende stappen en aanbevelingen
Dear Hunter is naar aanleiding van de inzichten 
uit het onderzoek in gesprek met de gemeente 
Den Haag én Vestia om te bekijken hoe de inzich-
ten vertaald kunnen worden naar de renovatie-
plannen en concrete proefprojecten.

De cartopologische atlas (beschikbaar via link 
QR-code) pretendeert niet compleet te zijn. Wel 
geeft de atlas een zo compleet mogelijk beeld 
van de inzichten opgedaan gedurende de onder-
zoeksperiode op- en rond het Heeswijkplein. Dit 
maakt de atlas locatiegebonden en empirisch. In 
de kaarten lichten we de observaties uit die van 
betekenis zijn en duidelijk iets zeggen over hoe 
de inwoners van Moerwijk leven en wat er nou 
precies gebeurt tussen de leef- en de systeem-
wereld.

Laat de cartopologische atlas je meevoeren. 
Lees de tekst en doe dat vooral in samenhang 
met de tekeningen. De onderstreepte woorden 
vind je terug op de kaart en helpen deze beter te 
begrijpen. Zeker in het begin kan het lastig zijn je 
te verhouden tot dit document. Zet door, je zult           
zien, dat het de moeite waard is. De partners in 
dit onderzoek gingen je voor en bevelen het van 
harte aan!

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Vestia 
en de Moerwijk Coöperatie trekken samen met 
Dear Hunter op om via cartopologie dat wat veraf 
staat, het beleid, en dat wat dichtbij is, de straat, 
aan elkaar te verbinden. Voor intensief veldwerk 
plaatsen we Dear Hunters Cartopology-Cabinet, 
een tot onderzoeksstudio verbouwde zeecon-
tainer, op het Heeswijkplein in Moerwijk-Oost. 
Van hieruit werkt het Dear Hunter-team dagelijks, 
twee maanden lang, aan het in kaart brengen 
van de wijk. De indrukken van de wijk blijven niet 
beperkt tot kantooruren. Ook ’s avonds, ’s nachts 
en in het weekend is het team vaak aanwezig. 
Gedurende het onderzoek is regelmatig gebruik 
gemaakt van een slaapplek die een attente be-
woonster aanbood. 

Ruim zestig vertegenwoordigers van gemeente, 
politiek, woningcorporaties en wijkorganisaties 
wonen de presentatie van de cartopologische 
atlas bij. De inwoners maken via een ‘openlucht-
tentoonstelling’ in de wijk kennis met de kaarten. 
Veel inzichten gaan over het thema afstand. 
Sociaal beleid heeft vaak als doel de onderlinge 
afstand tussen de inwoners te verkleinen. Uit het 
veldwerk blijkt echter dat renovaties en ver-
duurzamingen juist leiden tot een hardere grens 
tussen publiek en privé en de onderlinge afstand 
toeneemt. Ook constateert Dear Hunter dat 
zowel de (gehuurde) eigen woning als de publieke 
ruimte vaak geen veilig thuis-gevoel bieden. Dit 
zorgt bij veel inwoners voor een mentale druk die 
verhindert dat inwoners actief aan de slag gaan 
in- en met de publieke ruimte. Het wegnemen van 
deze druk heeft eerste prioriteit.

What’s next?Uitwerking

Tentoonstelling in de wijk
De cartopologische kaarten verspreid in Moerwijk-oost als onderdeel van de presentatie/toelichting, januari 2022.

De Cartopologische atlas Moerwijk
Cartopologische Atlas Moerwijk: alle kaarten op tafel. 
Still uit video (Dear Hunter).

meer informatie:
dearhunter.eu

‘Met de cartopologische atlas van 
Dear Hunter kunnen wij onze inzet 

beter afstemmen op het versterken 
van het thuisgevoel in de wijk.’

Rob Vooijs, Vestia

Moerwijk, alle kaarten op tafel. Cartopologie in transitie? / Dear Hunter - Gemeente Den Haag - Vestia - Moerwijk Coöperatie

TUSSENRUIMTE
TUSSENRUIMTE   = v (-n, -s), ruimte tussen twee dingen in.

fig. portiekflat

fig. appartementsgebouw

fig. binnentuin

Tussen de woningen, portiekflats en appartementsgebouwen ligt er in Moerwijk een zee van tussenruimte. Soms is een stukje van die tussenruimte bedoeld voor een bepaalde functie, doelgroep of van 
iemand in het bijzonder maar soms ook niet. Soms is het formeel vastgelegd wat iemand ergens hoort te doen maar vaak hoor je te weten wat de bedoeling is. Sommige stukjes lijken geprivatiseerd, andere 
juist heel publiek. Er is veel tussenruimte in Moerwijk met diverse betekenissen en ladingen. Waar een straat met voornamelijk koopwoningen van gevel tot gevel publiek is en de voordeur de grens vormt 
met de private ruimte beschikt Moerwijk over oneindig veel gradaties. De portieken, de afdakjes, de trap naar het appartement, de verschillende binnentuinen, de kern van het Heeswijkplein en de schil 
eromheen, het zijn allemaal gradaties publiekerigheid en privaterigheid. Soms toegeëigend vanuit een maatschappelijk oogpunt, soms vanuit een private wens, leidend tot een prettige of juist minder 
aangename sfeer. 

fig. portiekflat fig. portiekflat

fig. portiekflat fig. portiekflat

fig. portiekflat

fig. portiekflat

fig. portiekflat

fig. portiekflat
fig. appartementsgebouw

fig. school

fig. kerk

fig. ingang supermarkt

fig. cafetaria
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fig. sociale controle 
op publieke ruimte en 
semi-private ruimte

fig. schil fig. schil

fig. publiekerigheid fig. privaterigheid fig. publiekerigheid fig. publiekerigheidfig. privaterigheid

fig. stoep

fig. weg

fig. gras

fig. haag

fig. balkon begane grond

fig. balkon eerste etage

fig. balkon tweede etage

fig. ingamg flat

fig. balkons ‘aan’ de gevel

fig. balkons ‘in’ de gevel

fig. gras

fig. voetpad

fig. bomen

fig. bomen

fig. speeltuin

fig. voetbalveld

HEESWIJKPLEINBINNENTUIN TUSSEN PORTIEKFLATS

toegeëigende 
publieke ruimte

privaterigheid in 
publieke ruimte

spelen en
rondhangen

waar dingen
plaatsvinden

donkere ruimte
die vermeden
wordt

harde grens
nog hardere grens interactie

toegangs-
wegen direct zicht

ontmoeting

Kaart ‘Tussenruimte’
Fragment uit cartopologische kaart ‘Tussenruimte’. 
(uit: Cartopologische atlas ‘Moerwijk, alle kaarten op tafel’, Dear Hunter).

https://dearhunter.eu/moerwijk/
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Betrokkenen:
Gemeente Amsterdam + 
Heidi de Boer. 
Bloei & Groei + Ama 
Koranteng-Kumi. 
New Economy + Lilian van 
Hove, Iris Grobben. 
Studio LA + Arna Mackic. 
De Gezonde Stad + 
Annick Mantoua, Marijn 
Kallenberg. 
Illustrator + Nienke 
Schachtschabel. 
Fotograaf + Carly 
Wollaert.

Park om de Hoek 2.0

Voor het ultieme groene en sociale Park om de Hoek 2.0 
sloegen De Gezonde Stad, gemeente Amsterdam, 
Studio L A, New Economy en Bloei & Groei de handen ineen. 
De stad staat voor veel uitdagingen: klimaatadaptatie, 
biodiversiteit, gezondheid en vooral sociaal welzijn. 
Buurtgroen is de oplossing. Gezamenlijk zetten wij onze 
ervaringen en expertises in om een breed toepasbaar Park 
om de Hoek 2.0 -proces neer te zetten, dat co-creatie, 
mede-beheer en private financiering borgt.

Amsterdam

Park om de Hoek 2.0 / Gemeente Amsterdam - Bloei & Groei - New Economy - Studio L A - De Gezonde Stad

 maatschappij5
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Ruyschtuin Park om de Hoek, aangelegd in 2017

Hoornestraat Park om de Hoek, aangelegd in 2017

 
Cygnus Park om de Hoek, aangelegd in 2018

 
Minahassa Park om de Hoek, aangelegd in 2017

Het consortium in 
Minahassa Park om de 
Hoek.

Opening Ruyschtuin Park 
om de Hoek, 2017

Interpretatie opgave
De kernvraag van dit ontwerpend onderzoek 
is: hoe kom je tot het ultieme groene, sociale 
Park om de Hoek ontwerpproces voor en door 
de lokale community en in samenwerking met 
belangrijke stakeholders, waaronder gemeente, 
buurtorganisaties, vastgoedpartijen? En hoe 
ontwikkel je een passend eigenaarschaps- en 
businessmodel, waarin co-creatie, medebeheer 
en financiering geborgd zijn?

Aanvliegroute
Samen met een sterk consortium van bewoners, 
gebiedsmakelaars, groen-coaches en buurtorgani-
saties ontwikkelden we het proces voor Park om 
de Hoek 2.0. We zetten in op het zo veel mogelijk 
empoweren, inspireren en waar nodig onder-
steunen van bewoners, buurtorganisaties en 
buurtgroen coaches. Om met Park om de Hoek 
2.0 een bijdrage te kunnen leveren aan groot-
stedelijke opgaven, zoals klimaatverandering 
en segregatie, is het belangrijk dat we hierover 
al vanaf de start met elkaar in gesprek gaan en 
deze opgaven meenemen.

Analyse Visie

 ‘De thema’s dierenwelzijn, 
biodiversiteit, natuur 

inclusiviteit zijn belangrijk.’
bewoner  

Achtergrond & vertrekpunt
Steden en dorpen staan voor grote uitda-
gingen. De stedelijke natuur staat onder 
druk door verdichting en klimaatverande-
ring. Niet alle bewoners hebben toegang 
tot een gezonde levensstijl, én  ongelijk-
heid wordt groter. Buurtgroen heeft een 
positieve invloed op deze uitdagingen. 
Het blijkt vaak lastig om in gemeentelijke 
randvoorwaarden wensen en ideeën van 
bewoners op te nemen en te vertalen naar 
een passend ontwerp. Ervaring leert dat 
participatie en eigenaarschap hierin cruci-
aal zijn. Daarom ontwikkelen we in dit    

ontwerpend onderzoek handvatten 
voor het ultieme Park om de Hoek. Dit is 
een groene, ontmoetingsplek in de wijk. 
Versteende plekken worden voor en door 
bewoners omgetoverd tot levendige 
buurtparken, die zij zelf beheren. Het raakt 
verschillende stedelijke uitdagingen.

Inzichten
Aanvankelijk wilden we zelf een ontwerp 
voor het ultieme Park om de Hoek 2.0 
maken. Tijdens het proces bleek echter dat 
een one size fits all ontwerpbenadering niet 
wenselijk is. Op basis van de verschillen in 

beleid, regelgeving, sociaal-economische 
en culturele situatie tussen de stadsdelen 
bleek een procesontwerp voor het ultieme 
Park om de Hoek uiteindelijk een betere 
aanvliegroute. De praatplaat, ‘gespreks-
starters’ en gespreksruimtes vertrekken 
vanuit wat de buurt nodig heeft. Ze zijn tot 
stand gekomen aan de hand van gesprek-
ken met het consortium, buurtbewoners, 
buurtorganisaties, gebiedsmakelaars en 
groencoaches. Het zijn middelen om het 
gesprek tussen belanghebbenden in gang 
te zetten. Elke locatie vereist maatwerk. 

Park om de Hoek 2.0 / Gemeente Amsterdam - Bloei & Groei - New Economy - Studio L A - De Gezonde Stad
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het opzetten van een Park om de Hoek is een 
complex proces dat op verschillende vlakken 
veel van bewoners vraagt. Het belang van het 
inschakelen van buurtorganisaties en groen-
coaches in de ontwikkeling van groene en sociale 
parken is groot. Zij kunnen ook de minder mon-
dige bewoners vanaf het begin van het proces 
betrekken bij een Park om de Hoek. Vanuit het 
bestaande Park om de Hoek concept is al veel 
aanwezig waarop kan worden voortgebouwd. 
Het proces dat is vertaald in een praatplaat is 
dan ook niet per se nieuw, maar de vernieuwende 
aanpak die binnen deze processtappen mogelijk 

is dankzij de Park om de Hoek 2.0 toolkit, maakt 
deze waardevol. Hierin is een (nieuwe) rol van be-
trokken en externe partijen weggelegd. De ver-
kenning stopt hier niet. Het concept wordt verder 
uitgebouwd, onder andere het testen van de 
toolkit in de praktijk, en met de gemeente worden 
gesprekken gevoerd over beleidsvernieuwing, 
waarin buurtorganisaties een centrale rol spelen. 
De mogelijkheden voor een Park om de Hoek 
2.0 pilotproject worden verkend en onderzocht 
wordt hoe de huidige Parken om de Hoek en 
bijbehorende communities een rol kunnen spelen 
bij de empowerment van andere bewoners. 

In vier consortiumbijeenkomsten hebben we 
intensief van elkaars expertise gebruik gemaakt. 
Studio L A verkende het ontwerp en de huidige 
staat van bestaande Parken om de Hoek. New 
Economy leverde onder andere input voor nieuwe 
financieringsstrategieën. Bloei & Groei en ook De 
Gezonde Stad zetten hun ervaring met eerder 
opgezette tuinen en Park om de Hoek in. De ge-
meente toetste de haalbaarheid van de plannen 
op gemeentelijk groen- en omgevingsbeleid. We 
hebben het proces dat moet worden doorlopen 
om te komen tot een Park om de Hoek uitgestip-
peld in de vorm van een praatplaat. Daarnaast zijn 
‘gespreksstarters’ ontwikkeld en vormgegeven. 
Deze kaarten dienen om op verschillende thema’s 
het gesprek tussen bewoners, buurtorganisaties 
en andere betrokkenen te starten. Hieronder 

is een voorbeed met als thema ‘financiering’ 
weergeven. De praatplaat en gespreksstarters 
zijn verfijnd met waardevolle input uit een stake-
holdersessie met bewoners en een verkenning 
onder buurtorganisaties, gebieds makelaars en 
groen-coaches coördinatoren. Ook is een voor-
zet gedaan voor een fysieke gespreksruimte om 
gesprekken tussen bewoners te bevorderen. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn gevisualiseerd 
door een illustrator en concrete vervolgstappen 
zijn in kaart gebracht. Deze onderdelen vormen 
samen met een website met een stappenplan, 
workshops en trainingen, en de verheldering van 
verschillen in groen- en gebiedsbeleid en moge-
lijkheden per stadsdeel,  de Park om de Hoek 2.0 
toolkit met als doel meer sociale, inclusieve en 
klimaat adaptieve buurt parken in Amsterdam. 

What’s next?Uitwerking

Park om de Hoek Praatplaat - illustratie:  Nienke Schachtschabel

Gespreksruimte door Studio L A

Gespreksruimte door Studio L A

Voorbeeld ‘Gespreksstarter’ uit Park om de Hoek 2.0 toolkit

meer informatie:
parkomdehoek.nl

‘We zorgen ervoor dat de bewoner 
eigenaar is van het park en wilde 

ideeën heeft, wij spelen alleen een 
faciliterende rol.’ 

Medewerker buurtorganisatie Amsterdam Nieuw-West

Park om de Hoek 2.0 / Gemeente Amsterdam - Bloei & Groei - New Economy - Studio L A - De Gezonde Stad

https://parkomdehoek.nl
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Betrokkenen:
Dynamo + Lowie van 
Rooij, Dave van den Berg. 
Reuringdienst + Bouke 
Bruins, Fier van der Berge.
Six Fingers + Irma van de 
Wildenberg, Mirte van 
der Nat.

Stadsvermaak

Vanuit Dynamo jeugdwerk spelen wij in op de huidige en 
toekomstige leef- ontwikkel- en werkstijl van jongeren. 
Met experimentele, creatieve en laagdrempelige 
interventies onderzoeken we op welke (nieuwetijdse) 
manieren jongeren te benaderen, activeren en 
vermaken zijn vanuit onze locatie in de binnenstad van 
Eindhoven en haar directe omgeving. Ons doel? De 
jongerenwerkers van Dynamo en jongeren samen hun 
aantrekkelijke en vitale binnenstad laten creëren.

Eindhoven

Stadsvermaak / Dynamo - Reuringdienst - Six Fingers

  maatschappij, stad en dorp6
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Stadsexpeditie
Straathoek gesprekken met stadsplanners, handhavers en jongeren(werkers).

Chill-out interventie
In gesprek met jongeren op vakschool SintLucas. 

Chill-out interventie
In gesprek met bezoekers van de binnenstad. 

Chill-out interventie
In gesprek met jongeren op het Summa college. 

Manifest sessie 
Welke rol kan en wil 
Dynamo pakken om de 
binnenstad beter aan te 
sluiten op de behoeften 
van jongeren? Tijdens 
deze sessie hebben we 
de inzichten vanuit de 
stadsexpeditie en de 
chill-out interventies ge-
bundeld en onderzocht. 
Aanwezig waren het 
managementteam van 
Dynamo en het project-
team (onderzoekers en 
ontwerpers).

Manifest richtlijnen 
Het manifest geeft de 
randvoorwaarden aan 
voor de programmeer-
bare stad. Het bestaat uit 
zes verschillende richt-
lijnen die de jeugd aan-
spreken. Het manifest is 
een dynamisch document 
en vereist in gesprek te 
blijven met de jeugd.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Dynamo laat de stem van jongeren horen, zodat 
zij actief kunnen meedenken met de gemeente 
en andere partners over stadsontwikkelingen die 
bijdragen aan hun ontwikkel- leef- en werkstijl. 
Hiervoor is het nodig dat we constant in gesprek 
zijn met jongeren en hun behoeften goed in beeld 
hebben. Hiervoor introduceren wij een nieuw 
concept: de programmeerbare stad. Jongeren 
pleiten voor diversiteit in stadsprogrammering 

met verrassingselementen en ontmoetings-
plekken. Het ontbreekt ze echter aan kennis, 
aanmoediging en ondersteuning om met eigen 
ideeën aan de slag te gaan. De gemeente zoekt 
naar laagdrempelige mogelijkheden jongeren 
meer te betrekken. Dynamo is de aangewezen 
partij om de verbinder te zijn tussen gemeente en 
jongeren. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad 
als de woonkamer kan functioneren voor alle 
jongeren.

Analyse Visie

‘Ik zou graag op een 
makkelijke manier andere 

jongeren ontmoeten  
in een leuke sfeer.’

Jongere uit Eindhoven

Achtergrond & vertrekpunt
Het gebouw van Dynamo jeugdwerk in 
Eindhoven heeft een sociale functie die 
van grote waarde is voor de ontwikkeling 
van jongeren uit de omgeving en voor de 
levendigheid van de binnenstad. Deze 
waarden willen we graag behouden of zelfs 
vergroten. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat het Dynamogebouw, zijn omgeving 
en bijbehorende functies meebewegen 
met de veranderende behoeften van 
jongeren. Het onderzoek steken we in 
vanuit een experimenteel en participatief 
proces, waarbij opgehaalde inzichten 
leidend zijn voor de vervolg stappen. Ons 
onderzoek heeft als leidende vraag: hoe 
kan Dynamo een bijdrage leveren aan het 
ophalen, uitdragen en realiseren van deze 
behoeften?

Inzichten
Alle inzichten zijn gebundeld en vertaald 
in een manifest dat richtlijnen biedt 
voor de werkwijze en projecten van de 
programmeerbare stad. Een leidraad 
en stimulans, waarmee Eindhoven kan 
inspelen op voortdurende veranderingen, 
zowel in uitvoering als in beleid. Uit de 
gesprekken blijkt dat het huidige werk-
systeem niet aansluit bij de behoeften van 
jongeren en dus aandacht vraagt. Daarom 
komen fysieke aanpassingen aan het pand 
van Dynamo in een volgende fase aan bod. 
Met een nieuwe tijds draaiorgel voegen 
we dynamiek toe aan de binnenstad en de 
bestaande werkwijze van Dynamo. Hiermee 
kunnen jongerenwerkers op diverse 
evenementen, onderwijsinstellingen en 
plekken in de stad op laagdrempelige wijze 

informatie ophalen bij een breed scala 
jongeren en voorbijgangers. Het draaiorgel 
is in te zetten voor verschillende vragen en 
thema’s. Zo worden pijnpunten, wensen en 
kansen in kaart gebracht en kan Dynamo 
(in samenwerking met andere partijen) in 
Eindhoven als ‘waarmaker’ van activiteiten 
voor en door jongeren een passende 
invulling geven aan ruimtelijke invulling en 
programmering van Eindhoven.

Stadsvermaak/ Dynamo - Reuringdienst - Six Fingers
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Volgende stappen en aanbevelingen
In de volgende fase gaan we drie sessies organi-
seren met de betrokken jongerenwerkers om de 
manier van interveniëren met jongeren onderdeel 
te maken van hun werkstijl. Door de vragen in het 
draaiorgel te koppelen aan manifest richtlijnen 
halen ze actuele behoeften van jongeren op 
en hun betrokkenheid om zelf te organiseren 
(inclusief actuele trends en thema’s). Met de 
verzamelde input updaten we het manifest en 
scherpen het aan. Samen met de jongeren-
werkers gaan we de straat op met het draaiorgel, 
om hen wegwijs te maken in het gebruik van het 

draaiorgel als interventiemiddel. Hierbij willen we 
ook andere stakeholders in de stad betrekken 
om geschikte locaties te vinden en de manier 
van werken breed te laten landen binnen de 
gemeente en het sociaal domein.
Vervolgens kan de expertise die Dynamo opdoet 
in behoeften van de hedendaagse en toekom-
stige Eindhovense jeugd bijdragen aan toekom-
stige stadsplannen. Door het manifest hierin 
leidend te laten zijn willen we de binnenstad én 
de programmering op diverse locaties (o.a. in en 
rondom Dynamo) uit handen geven aan de jeugd.
  

Uitwerking

Toekomst beeld Tastbare verandering als de jeugd de stad in handen zou hebben. 

Draaiorgel mock-up  
Het ontwikkelde 
draaiorgel is een tool 
voor regisseurs om op 
inter actieve en speelse 
wijze de constant ver-
anderende mening van 
jongeren op te halen over 
hoe de binnen stad vorm 
te geven. Het ontwerp 
hanteert de werkwijze 
‘Inspireren Leren Werken’, 
ofwel ILW. Het formaat en 
muziek van het draaiorgel 
wekken de nieuwsgierig-
heid, zodat jongeren-
regisseurs niet telkens 
voorbijgangers actief 
hoeven te benaderen, 
maar dat jongeren zelf op 
de installatie afkomen. 

Data verzamelen
De elementen in het 
draaiorgel zijn aan-
pasbaar. Zo kunnen de 
jongerenwerkers steeds 
nieuwe vragen stellen 
aan jongeren. De instal-
latie dient als trigger. De 
jongerenwerkers kunnen 
in het gesprek verder op 
de thema’s in gaan en bij-
voorbeeld ook toetsen of 
jongeren geïnteresseerd 
zijn om zelf activiteiten 
te organiseren voor de 
programmeerbare stad. 

Tijdens de stadsexpeditie met experts, jongeren 
en jongerenwerkers onderzochten we het huidige 
gebruik van en de knelpunten in de stad voor 
jongeren. Daarnaast hebben we gekeken naar de 
connecties van ambtenaren en jongerenwerkers 
met jongeren die de stad wel of om een bepaalde 
reden niet bezoeken. 

What’s next?

Stadsvermaak / Dynamo - Reuringdienst - Six Fingers

Roadmap Vervolg stappen.Vervolgens zijn we via een chill-out interventie 
in gesprek gegaan met jongeren. Dit leverde een 
getoetste werkwijze die jongerenwerkers kunnen 
gebruiken om de behoeftes van uiteenlopende 
jongeren in kaart te brengen. Ook bieden de 
resultaten inzicht in wat een vitale stad is voor 
jongeren.
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Betrokkenen:
Graphic Matters + Dennis 
Elbers. 
Gemeente Breda + 
Marieke Beekers - Meijer.
Afdeling Buitengewone 
Zaken + Jan Belon, Anniek 
Moll, Sander van der 
Zwan.

Digitale Balans

Hoe kan de publieke ruimte jongeren uitnodigen 
en ondersteunen minder tijd aan hun telefoon te 
besteden? Als artist in residence verkent Afdeling 
Buitengewone Zaken (A/BZ) met Graphic Matters 
en de gemeente Breda welke mogelijkheden de 
stedelijke omgeving biedt voor een ‘digitale balans’. 
We introduceren nieuwe interactievormen, waarin de 
behoefte van jongeren zelf centraal staat. Zo wordt de 
publieke ruimte ook echt een plek voor en van jongeren.

Breda

Digitale Balans / Graphic Matters - gemeente Breda - Afdeling Buitengewone Zaken

  maatschappij, stad en dorp7
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Straatonderzoek binnenstad 
Middels dilemma’s is het gesprek met jongeren geopend. 

Interventies fysieke prikkels bushokje
Interventies zijn geplaatst op plekken waar veel telefoongebruik is.

Straatonderzoek binnenstad 
Dilemma’s als aanknopingspunt om telefoongebruik te bevragen.

Interventies fysieke prikkels bushokje 
Voorbeeld van een interventie met oase om in te peuteren en prikken.

Onderzoek in CKV klas
In verschillende klassen 
(4 en 5 havo en 4 vwo) 
brengen leerlingen in 
kaart hoeveel tijd zij per 
dag aan hun mobiele 
telefoon besteden en 
met name waaraan? Wat 
vinden ze daar zelf van? 
Hoe kijken ze naar dat 
aantal uren? Wat is leuk? 
Wat is moeilijk? Hoe 
voelen ze zich daarbij?

Onderzoek in CKV klas
Als je wat jij leuk vindt op 
jouw mobiel vertaalt naar 
een plek, hoe ziet deze er 
dan uit? Wat doe je daar? 
Wie zijn daar ook?
In verschillende klassen 
hebben leerlingen in 
groepjes een ruimte naar 
wens vormgegeven. In 
een plenaire discussie 
onderzochten we: wat 
maakt deze plek zo leuk?

Interpretatie opgave
De overheersende opvatting over mobielgebruik 
is al snel normatief: jongeren moeten minder op 
hun telefoon zitten. Er wordt voorbijgegaan aan 
de vraag: waarom gebruiken zij hun mobiel zo 
graag? Komt dit voort uit het willen ontsnappen 
aan de saaiheid van de publieke ruimte? Vanuit 
deze nieuwe manier van kijken naar het  
vraagstuk verkennen we kansen voor interactie 
en ontmoeting in de publieke ruimte. 

Aanvliegroute
Jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar is 
een doelgroep waar vaker over dan met  
gesproken wordt. Omdat in dit project juist de 
behoefte van jongeren centraal staat, hebben we 
ze actief meegenomen in alle fasen van het pro-
ces. A/BZ maakt gebruik van een hoog iteratief  
ontwerpproces met experimenten en veel  
onderzoek op straat. De inzichten die daaruit 
voortkomen, zijn het vertrekpunt voor de  
volgende stap.

Analyse Visie

‘Als ik een hele dag 
onbereikbaar ben dan 

vragen anderen zich af of 
ik nog leef.’

Achtergrond & vertrekpunt
Ruim een kwart van de jongeren in Breda 
geeft aan minder tijd op hun telefoon door 
te willen brengen. Tegelijkertijd vinden zij 
het moeilijk om dit te realiseren. Daarnaast 
wil Breda een stad zijn waar plek is voor 
ontmoeting en aandacht voor anderen. 
Om deze ambities te kunnen waarmaken, 
hebben de gemeente Breda en Graphic 
Matters een vierjarig programma 
opgesteld. Ieder jaar nodigen zij een 
ontwerper uit om het vraagstuk verder te 
brengen. Afdeling Buitengewone Zaken is 
de eerste artist in residence. 

Inzichten
Hoewel veel jongeren hun telefoongebruik 
wel willen verminderen, hangt er ook een 
laconiek sentiment omheen. ‘Vroeger 
lazen mensen boeken, nu zitten we op onze 
telefoon. Het is nu eenmaal zo.’ Op het 
moment dat ze hun mobiel tijdelijk moeten 
inleveren (bijvoorbeeld op schoolkamp) of 
andere bezigheden hebben (zoals sporten 
in het weekend) zijn ze vaak opgelucht. Hun 
mobiel zorgt voor een constante prikkel bij 
wijze van reflex of uit verveling: de mobiel 
als  fopspeen.

Jongeren zijn voortdurend op zoek naar 
contact en bevestiging van vrienden. 
Ze willen op de hoogte zijn van elkaars 
leven. Op dit moment missen er publieke 
ontmoetingsplekken voor jongeren. Ze zijn 
te jong om het café te bezoeken en te oud 
om nog thuis te willen hangen. Ze treffen ze 
elkaar online. Social media biedt niet alleen 
contact, maar voorziet ook in de 
prikkelbehoefte van jongeren. Een 
ruimtelijk alternatief voor deze combinatie 
is er (nog) niet.  

Digitale Balans / Graphic Matters - gemeente Breda - Afdeling Buitengewone Zaken
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Volgende stappen en aanbevelingen
Waar is de ruimtelijke aandacht voor het plezier 
van jongeren? Om de publieke ruimte in te richten 
naar behoefte van jongeren is meer nodig dan 
introductie van analoge prikkels. Daarom hebben 
we een vervolgonderzoek gestart waarin we  
kijken naar wat maakt dat de ene plek wél leuk is 
om met vrienden te hangen en de andere plek niet. 

Met de campagne ‘Zou chill zijn’ bevragen we 
jongeren in Breda op wat zij een goede chillplek 
vinden. Ruim vijfhonderd jongeren hebben al  
gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De  
afdeling Ruimte, Speelbeleid en Beheer herkent 

de urgentie van het thema en blijft graag  
betrokken bij het vervolgonderzoek. Ook andere 
afdelingen binnen de gemeente Breda  
onderschrijven de relevantie van de uitkomsten 
van dit project. Ontmoetingsplaatsen creëren 
voor jongeren is iets wat hoog op de  
gemeentelijke agenda staat, maar waar nog 
weinig concrete stappen voor zijn genomen. De 
resultaten uit dit ontwerpend onderzoek bieden 
een eerste handreiking voor concrete, ruimtelijke 
oplossingen, maar vervolgonderzoek met 
 jongeren is belangrijk. Het is een gesprek dat 
blijvend samen gevoerd moet worden. 

Het eerste straatonderzoek en de workshops 
met jongeren tijdens ckv-lessen leidden tot de 
twee belangrijkste inzichten: de mobiele telefoon 
is slechts een fopspeen voor een continue  
prikkelbehoefte en in de publieke ruimte  
ontbreken ontmoetingsplekken voor jongeren. 
Wat weten we eigenlijk over de vormtaal van dit 
soort plekken? 

De hoge prikkelbehoefte van jongeren was het 
startpunt van een eerste verkenning naar  
ontwerpprincipes voor de inrichting van  
publieke ruimte voor jongeren. De publieke  
ruimte is tegenwoordig zo hufterproof  
ontworpen dat er geen ruimte voor spontani-
teit en verwondering is en er nauwelijks prikkels 
worden geboden. Daarom is onderzocht wat er 
gebeurt als verschillende analoge prikkels in de 
publieke ruimte worden aangebracht. 

Als experiment zijn objecten waar mensen op 
kunnen zitten, duwen, slaan en aan friemelen in 
bushokjes en in het park geplaatst. Het zijn  
functieloze objecten die uitnodigen tot spel en 
afleiding bieden, maar in wezen een nutteloze 
handeling omvatten, net zoals de mobiele  
telefoon dat veelal doet. Het experiment laat zien 
dat mensen het leuk vinden om spontaniteit en 
verrassing in de publieke ruimte te ervaren en 
bovendien bereid zijn om de interactie aan te 
gaan. De mate van bereidheid wordt duidelijk  
beïnvloed door een aantal factoren, zoals leeftijd 
en of de interactie wordt aangegaan door een 
groep of een individu. 

What’s next?Uitwerking

Uitsnede campagnebeeld van ‘zou chill zijn’ Campagne met survey over chill plekken gedeeld onder jongeren in Breda via CKV lessen en social media 

Nieuwe interacties
De fysieke prikkels nodigen uit tot spel, spontaniteit en verwondering. 

Nieuwe interacties
De aanwezigheid van andersoortige objecten initieert nieuwe gesprekken.

‘Het is gewoon meer 
moeite als je iedereen op 
dezelfde tijd, plek samen 

moet krijgen. Dus dan is je 
telefoon makkelijker.’

Digitale Balans / Graphic Matters - gemeente Breda - Afdeling Buitengewone Zaken

Interventie fysieke prikkels in het park
Voorbeeld van een interventie in het park om doelloos aan te friemelen.  

Interventie fysieke prikkels in het park
Ook in de publieke ruimte willen mensen nog dingen aan raken en spelen.
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Betrokkenen:
Gemeente Bergen op 
Zoom + Sanne Feenstra, 
Claartje Rijkers.
IKOON + Iwan Koolen.
Addysign + Addy van 
Kempen.
Kubilay Kaya.
Braintain + Lion de Noier.

Bergen op Zoom

Omroep KUUR / Gemeente Bergen op Zoom - IKOON - ADDYSIGN - KUBILAY KAYA - BRAINTAIN

Omroep KUUR

Rondom een grote groep jongeren in de wijk 
Gageldonk in Bergen op Zoom ontdekken we veel 
‘omgevingspijn’. Terwijl deze groep buurtbewoners 
een gevoel van onveiligheid geeft, voelen de 
jongeren zich op hun beurt niet gehoord en missen 
ze een ontmoetingsplek. Met de Omgevingsvisie als 
vertrekpunt realiseren we samen met deze jongeren 
een nieuwe gespreksvorm: vodcast Omroep KUUR. 
Met de opbrengsten uit die gesprekken ontwerpen 
we een ‘kuur’ voor de Sporthal in de wijk.  

  maatschappij, stad en dorp8
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Proces Omroep KUUR
‘Omroep KUUR spreekt 
de taal van de jongeren 
en nodigt hen uit om 
de beleving van hun 
omgeving en wijk te 
delen.’ Iwan Koolen, 
ontwerper IKOON

Interpretatie opgave
In een team met onder andere gemeente, ont-
werpers en een welzijnsinstantie, richten we ons 
op het verbinden het sociale en fysieke domein; 
een beleidsuitdaging vanuit de Omgevingswet.

Onze twee belangrijkste uitdagingen :
• Een integrale aanpak en borging hiervan bij de  
 gemeente.
• Een balans vinden tussen een aantrekkelijke  
 aanpak voor jongeren en de juiste vertaalslag  
 richting ontwerp en organisatie. 

Aanvliegroute
Uit interviews met de wijkbewoners van Gagel-
donk blijkt elke keer weer dat ze zich achter-
gesteld en afgezonderd voelen van ‘de stad’. Door 
de wijk meer te verbinden met het stedelijk weef-
sel, creëren we een transitiezone van het centrum 
naar de bosrijke omgeving. De route vertrekt van-
uit het station, loopt door de wijk met diverse inge-
bouwde rustpunten en eindigt bij Sporthal Gagel-
donk. De keuze voor een routeontwerp is mede 
geïnspireerd op het boek LOOP dat looproutes als 
verbindend element stimuleert. 

Analyse Visie

‘Jongeren missen afleiding 
en kiezen voor verleiding.’ 

Redouan 

Achtergrond & vertrekpunt
Als we de inwoners op straat interviewen, 
beleven we de wijk Gageldonk zoals die in 
cijfers uit verschillende onderzoeken naar 
voren komt. In LEMON, de leefbaarheids-
monitor van RIGO, scoort Gageldonk het 
slechtste op leefbaarheid. Ook wijkscans 
bevestigen dat vooral Gageldonk-Oost 
het laagst scoort op ontwikkelen, mee-
doen en werken. Er wonen relatief veel 
jongeren in Gageldonk, maar gek genoeg 
is er significant weinig jeugdhulp. Dat kan 
komen doordat ze toegang tot jeugdhulp 
moeilijker vinden. Jongeren benoemen zelf 
de kloof tussen hun leefomgeving en de 
overheid.

Inzichten
Uit intensieve gesprekken met jongeren in 
straatinterviews, vodcasts en wijksafari’s 
krijgen we een beter beeld van de proble-
men die spelen. Na een schietpartij in de 
wijk krijgen we veel verhalen te horen over 
vooroordelen. Jongeren voelen zich ge-
discrimineerd. We voelen dat trots voor de 
wijk ook plaatsmaakt voor schaamte. Door 
nauw op te trekken met jongerenwerkers 
van WijZijnTraverse bewegen wij ons waar 
er al energie zit. We werken vanuit Sporthal 
Gageldonk, die zich bevindt op het snijvlak 
van twee aandachtwijken. Hier komen 
jongeren samen.

Tijdens het filmen van de eerste vodcast in 
de studio praten Herman, een man uit de 
wijk, Imad en Redouan, twee jongens uit de 
wijk, over hun ervaringen. Onderwerpen die 
aanbod komen, zijn criminaliteit, vandalisme, 
schoolverlaters en hangjongeren. Volgens 
hen mist de wijk een jongerenplek. Het 
gebrek hieraan horen we vaak terugkomen. 
Redouan, die zelf een crimineel verleden 
heeft, zegt het volgende: ‘Jongeren missen 
afleiding en kiezen voor verleiding. Zij krij-
gen weinig kansen om zich te ontwikkelen 
op hun manier.’

Omroep KUUR / Gemeente Bergen op Zoom - IKOON - ADDYSIGN - KUBILAY KAYA - BRAINTAIN

Still uit Mazzy op Straat
‘Wat moet er veranderen in de wijk Gageldonk? Alles.’

Still uit Mazzy op Straat
‘Als iemand anders de kleine veranderingen doorvoert, dan kan ik ervan 
genieten.’

Still uit Mazzy op Straat
‘Ik vind het een leuke buurt. Veel vrienden van mij wonen hier.’

Still uit Mazzy op Straat
‘Als mensen zich onveilig voelen, komt dat waarschijnlijk door het gebrek 
aan communicatie met de jongeren.’

Groene route door de 
wijk
Deze groene route door 
de wijk benadrukt het 
groene karakter dat de 
wijk al heeft. De route 
eindigt bij sporthal Gagel-
donk, een toekomstige 
jongerenontmoetings-
plaats voor sport en 
talentontwikkeling.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Omdat de gemeente financieel in zwaar weer 
verkeert, zijn we op zoek gegaan naar andere 
manieren om Omroep KUUR te ontwikkelen tot 
een duurzaam project. Sporthal Gageldonk is 
hierin de belangrijkste factor. In de businesscase 
Sport is er ruimte om deze sporthal opnieuw te 
ontwikkelen, met meer plek voor sport als pre-
ventiemiddel. Over een aantal jaren staat er een 
grote renovatie gepland, waarin de ontwerpen 
meegenomen kunnen worden. 
Omdat dit voor jongeren nog erg ver weg is, 
gaan we samen met de gemeente op zoek naar 

mogelijk heden om de nieuwe ruimtes al eerder te 
kunnen realiseren. Het doel is om uiteindelijk een 
businesscase te ontwikkelen waarin we met ons 
programma zorglasten wegnemen bij partners 
en sport en cultuur inzetten voor preventie en 
re-integratie. 
We focussen op het herpakken van de regie over 
hun eigen leven en ontwikkeling. Samen met 
partners, zoals Bureau Halt en de reclassering, 
willen we het gesprek voeren over het omzetten 
van zorg- en strafkosten in een passend wijk-
programma voor jongeren.

Door verschillende aanvullende onderzoeks-
methodes (triangulatie) toe te passen en tussen-
tijds te evalueren, krijgen we een steeds beter 
beeld van de belevingswereld van de jongeren. 
Dezelfde aanpak geldt voor het ontwerpproces. 
In de ontwerpen voor de wijk besteden we aan-
dacht aan de diverse schaalniveaus: stad, wijk, 
openbare ruimte, gebouw en interieur om zo 
optimaal mogelijk te kunnen aansluiten op hun 
belevingswereld.

Binnen dit ontwerpend onderzoekproject is het 
ontwerp voor Sporthal Gageldonk verder uitge-
werkt. Het is een combinatie van het bestaande 
gebouw, waarin sport en een jeugdcentrum al 

zijn gehuisvest, en een uitbreiding met ruimtes 
voor talentontwikkeling en betaalbare woon-
ruimtes voor jongeren. De aanvullende ruimtes 
zijn vormgegeven in een modulair bouwsysteem 
bestaande uit recht- en driehoekige vormen. 
Dit systeem maakt het mogelijk om samen 
keuzes te maken over de ruimtes en te onder-
zoeken waar de aansluiting en grenzen liggen 
tussen privé, semi-openbare en openbare ruimte. 
Op deze manier hebben we gezamenlijk leefvor-
men verkend die ontmoeting en delen stimule-
ren. Door vierkanten en driehoeken te combi-
neren, ontstaan cirkelvormen die ontmoeting 
bevorderen.

What’s next?Uitwerking

Sporthal Gageldonk Een gezamenlijke locatie voor talentontwikkeling, sporten en wonen voor jongeren van de wijk.

Hangplek boven het water voor jongeren

Sporthal Gageldonk Centraal gelegen tussen twee wijken wordt de sporthal uitgebreid met een open Leercentrum, buitensport, een talentcentrum en 
Tiny houses.

Participatierestaurant ‘de Mengelmoes’ voor jongeren

‘Met jongeren 
verder werken aan 

ontmoetingsplek, sport en 
talentontwikkeling.’

Omroep KUUR / Gemeente Bergen op Zoom - IKOON - ADDYSIGN - KUBILAY KAYA - BRAINTAIN

meer informatie:
www.instagram.com/omroepkuur

https://www.instagram.com/omroepkuur/
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Stadsrand als gezond 
publiek domein

De publieke ruimte heeft invloed op de gezondheid 
van mensen. Een groot deel van het stedelijk en 
dorpse leven speelt zich af in de stadsranden. Ze zijn 
van belang voor ontmoeting, beweging, ontspanning 
en ruimtelijke kwaliteit. In veel plannen is het belang 
van deze randen als publiek domein onderbelicht. Dit 
project brengt de potentie van de stadsrandzone van 
Eindhoven, Waalre en Valkenswaard in kaart voor de 
gezondheid van de bewoners. 

Eindhoven, Waalre, Valkenswaard

Betrokkenen:
TU/e Urban Labs + 
Emiel Groenhagen, Jard 
van der Lugt, Marcel 
Musch.
Gemeente Valkenswaard 
+ Elka Vuteva, Chris 
Sandkuijl, Sylvia 
Hoosemans.
Gemeente Waalre +
Bram Daamen, Frank 
Niessen.
Gemeente Eindhoven +
Maartje Essens.
Provincie Noord Brabant +
Rick van den Berg.
Van Paridon x de Groot 
landschapsarchitecten + 
Ruut van Paridon, Karen 
de Groot.

Stadsrand als gezond publiek domein / TU Eindhoven - VPxDG

   natuur, stad en dorp9
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Interpretatie opgave en aanvliegroute
In samenwerking met verschillende partijen 
(GGD, gemeenten, provincie) is onderzocht 
welke (1) ruimtelijke ingrepen de gezondheid 
van de bewoners kunnen verbeteren en (2) hoe 
de impact op gezondheid van deze ingrepen 
getoetst kan worden. 
Voor het creëren van een gezonde leefomgeving 
op alle schaalniveaus is een lagenbenadering 
ontwikkeld. Deze benadering doet recht aan de 
breedte van het veld en maakt het ontwerpend 
onderzoek praktisch en hanteerbaar. 

Bij de uitwerking van de lagen is veel aandacht 
nodig voor de verschillen tussen wijken en 
mensen. Niet denken vanuit standaarden, 
maar wat individuen nodig hebben voor een 
gezonde leefstijl. Voor iedereen is er dichtbij een 
toegankelijke, aantrekkelijke en comfortabele 
plek nodig. Een gezonde leefomgeving is een 
inclusieve leefomgeving. 

Analyse Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Het is de wettelijke taak van de overheid  
een gezonde leefomgeving te bieden. Uit 
onderzoek blijkt dat een slechte leefstijl 
en een ongezonde leefomgeving een 
sterk negatieve invloed op gezondheid 
hebben: het leidt tot circa twintig procent 
van de totale ziektelast, 35.000 doden 
per jaar en negen miljard aan jaarlijkse 
zorguitgaven. De verwachting is dat 
de zorgkosten verder toenemen. Met 
de invoering van de Omgevingswet 
moeten gemeenten vanaf 2022 de 
verbetering van de gezondheid integraal 
meenemen in alle omgevingsplannen. Er 
ontbreekt hiervoor echter een concreet 
handelingsperspectief.

Dit project brengt de potentie van de 
stadsrandzone van Eindhoven, Waalre en 
Valkenswaard in kaart voor de gezondheid 
van de bewoners. Het zijn in de basis 
prachtige gebieden, met beekdalen, 
bossen en veel natuur. Tegelijkertijd zijn 
deze gebieden vaak gefragmenteerd, 
niet uitnodigend of juist overlopen 
door recreatie. Daarbij liggen er in de 
gebieden veel ruimtelijke claims voor 
sportparken, bedrijventerreinen en 
woningbouw. In de wijken grenzend aan de 
stadsranden hebbben relatief veel mensen 
gezondheidsproblemen met als indicator 
het vaak voorkomen van obesitas.

Inzichten
Opvallend is dat er in alle stadsranden veel 
sportvelden en natuurgebieden te vinden 
zijn. De nabijheid van deze voorzieningen 
en natuur is dus niet voldoende om mensen 
te verleiden om gezonder te gaan leven en 
naar buiten te gaan. 
Het creëren van een gezonde 
leefomgeving omvat de inrichting van het 
publieke domein op alle schaalniveaus: 
vanaf de voordeur, programmering van 
de buitenruimte tot in de natuurgebieden; 
van planologie, landschapsbeheer tot de 
ruimtelijke inrichting. 

De kwaliteit van de groene stadsranden staat onder druk
De stadsranden hebben met beekdalen, bossen, heides en vennen veel kwaliteiten, maar zijn nu vaak overlopen en gefragmenteerd.

‘Het bieden van een gezonde leef-
omgeving die uitnodigt en uitdaagt 

voor een gezonde leefstijl is een 
wettelijke taak van de overheid.’

De zorgkosten totaal
Vermijdbare zorgkosten door aanpak 
ongezonde leefstijl en leefomgeving

Obesitas in de wijken grenzend aan de 
stadsranden

Visiekaart gezonde stadsranden
Losse deelgebieden zijn verbonden tot een groot stadsrandlandschap, dat door bewoners op verschillende schaalniveau’s gebruikt kan worden. 

Eindhoven

Eindhoven

Valkenswaard

Waalre

Aalst

Stadsrand als gezond publiek domein / TU Eindhoven - VPxDG

€ 93 miljard
per jaar

26%

€ 9 miljard
per jaar
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Volgende stappen en aanbevelingen
De voorgestelde inrichtingsmaatregelen 
worden met het opgezette beoordelingskader 
getoetst. De evaluatie hiervan leidt tot een 
handelingsperspectief voor het bereiken van 
gezondheidswinst door ruimtelijke ingrepen. 
In dit project is expertise vanuit gezondheid,

onderzoek, ruimtelijk ontwerp en beleid 
samengebracht. Het was een waardevolle 
samenwerking en kennisdeling, die een vervolg 
verdient voor uitwerkingen op verschillende 
schaalniveaus.

Uitwerking What’s next?

Stadsrand als gezond publiek domein / TU/e - VPxDG

‘De inrichting van stadsranden 
kan in belangrijke mate 

bijdragen aan een gezonde 
leefomgeving en leefstijl.’

Laag 2
De beweeglijke stadsrand
Een gezonde omgeving daagt uit om te bewegen. 
De straat, pleintjes, parken en stadsranden 
worden zo ingericht dat er overal aanleidingen 
zijn om te spelen, sporten en bewegen. 
Voor iedereen is er dichtbij een toegankelijke 
plek. De auto staat niet meer voor het huis, maar 
altijd wat verder weg. Voorzieningen worden 
in de wijk, aan routes gelokaliseerd, zodat ze 
makkelijk lopend of fietsend bereikbaar zijn. 
Actief vervoer - lopen en fietsen - is de eerste 
logische keuze. Minder gebruik van de auto heeft 
daarbij een positieve invloed op de luchtkwaliteit 
en het klimaat. Maatregelen versterken elkaar zo. 

Laag 1
De schone, duurzame en groene stadsrand
De basis voor een gezonde leefomgeving is 
een groene, natuurlijke, klimaatbestendige 
omgeving met een goede milieukwaliteit (lucht, 
geluid, pfas, fijnstof, stikstof). Hiermee wordt 
o.a. wateroverlast (stress), hittestress en de 
verspreiding van ziektes voorkomen. In een 
groene stadsrand kunnen mensen rust en 
ontspanning vinden. 

Laag 3
De attractieve stadsrand
De aantrekkelijkheid van de omgeving is 
doorslaggevend voor een goed gebruik. Richt de 
omgeving zo in dat deze uitnodigt om te 
ontmoeten, bewegen en ontspannen. Maak 
plekken waar gezond eten voorhanden is, en niet 
gezond eten buiten beeld is. Biedt aantrekkelijke, 
attractieve en comfortabele plekken, in 
samenspraak met de omgeving.

De GGD definieert een gezonde leefomgeving als 
een omgeving die beschermt tegen negatieve 
omgevingsinvloeden, de gezondheid bevordert 
en die bewoners als prettig ervaren en waar 
gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn. Deze 
drie aspecten zijn uitgewerkt in maatregelen voor 
drie ontwerplagen.

Om een inschatting te kunnen maken over de in-
vloed van ontwerpingrepen op gezondheid heeft 
de TU/e in samenwerking met de GGD en Fontys 
Sporthogeschool een beoordelingskader ontwik-
keld. Ondank de complexiteit van het onderwerp, 

Inrichtings- maatregelen
• Loop/speelstraten
• Parkeren uit de straat, concentreren dicht bij 

hoofdontsluiting
• Sport IN de wijk (niet in de beekdalen)
• Voorzieningen langs loop- en fietsroutes (niet 

aan parkeerplaatsen)
• Snelfietsroute door het bos en door de kernen 

als drager van stadsvernieuwing
• Aantakkingen op gezond programma en routes 

in de natuur
• Aantakkingen op de sportvoorzieningen, 

scholen, winkelcentra

Inrichtings- maatregelen
• Gevarieerde plekken en voorzieningen voor 

verschillende doelgroepen
• Zowel levendige attractieve, actieve plekken, 

als stille, rustige plekken
• Voor iedereen toegankelijk
• Samen met omgeving bepalen wat 

‘aantrekkelijk’ is

Sportplekken waar 
mensen elkaar kunnen 
ontmoeten

Groene overgangen 
naar de stadsrand, 
schaduw, rust en 
ontspanning

Attractieve fietsroutes Programmering natuurRust en ruimte in de 
natuur

Leefstraten, zonder 
auto’s 

Beoordelingskader

geeft het beoordelingskader interessante aan-
knopingspunten om de dialoog over gezondheid 
in het publieke domein te voeren. Zo kan door 
middel van een gesprek of workshop met bewo-
ners getoetst worden of een ontwerp voldoet aan 
de maatregelen van laag 3, de attractieve stads-
rand. Experts, ontwerpers en beleidsmakers 
kunnen een ontwerp toetsen aan de maatregelen 
van laag 2. En de GGD en het RIVM kunnen door 
middel van data toetsen of een ontwerp voldoet 
aan de basisvoorwaarden van laag 1. Wellicht kan 
alleen al het voeren van deze gesprekken zorgen 
voor een gezond publiek domein.

Inrichtings- maatregelen
• Bomen en bossen
• Beekdalen robuust inrichten, ruimte voor water 

en natuurlijke ecosytemen
• Geen verdere fragmentatie door ruimtelijke 

ontwikkelingen
• Aanliggende wijken afkoppelen
• Meer groen in de straat, groene gevels
• Stilte in stadsranden (geluidswallen)
• Omvorming intensieve landbouw
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The Green Mile

Betrokkenen:
UNStudio + Ben van 
Berkel, Dana Behrman, 
Teun Bimbergen,  Lars van 
Hoften,  Machteld Kors, 
Olga Kotta, Juan Pablo 
Fuentes, Misja van Veen.
Blendingbricks + Ruth van 
Dijken. 
Heineken + Jan-
Willem Vosmeer, Lieke 
Westendorp.
Rijksmuseum + Hendrikje 
Crebolder, Karen Keeman.
Hogeschool van 
Amsterdam + Rob 
Andeweg,  Pinar Ates, 
Marta Malé-Alemany, 
Hanneke Reuling.
De Nederlandsche Bank+ 
Stefanie Colnot, Maaike 
van Leuken.
Gemeente Amsterdam + 
Ronald Kramer,  Manon 
van der Fange.

De Stadhouderskade is de meest vervuilde en 
gevaarlijke straat in Amsterdam . Het Rijksmuseum, 
Heineken, De Nederlandsche Bank, Hogeschool van 
Amsterdam, UNStudio en Blendingbricks, allemaal 
gehuisvest op de Stadhouderskade, hebben de handen 
ineengeslagen om deze belangrijke verkeersas in 
Amsterdam te transformeren in een betekenisvolle en 
toekomstbestendige plek voor mens, dier en natuur. 
Een aantrekkelijke plek om te ontmoeten, te verblijven, 
te wandelen, te sporten en te spelen. 

Amsterdam

The Green Mile / UNStudio - Blendingbricks - Gemeente Amsterdam

  natuur, stad en dorp10
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Verkeersveiligheid
Kruispunten op de Stadhouderskade behoren tot de blackspots van 
Amsterdam qua verkeerveiligheid. Daarnaast domineren (rondvaart)boten 
de Singelgracht. Deze grote verkeersbelasting verstoort dieren en natuur 
in en langs de gracht.

Huidige situatie
De locatie functioneert als een randzone; een infrastructurele ring rond het 
centrum. Auto’s en fietsers domineren het gebied. De verblijfskwaliteit in de 
openbare ruimte is heel laag. Het is een plek om doorheen te bewegen, in 
plaats van een plek om te verblijven.

Vervuilling
Door de grote hoeveelheid autoverkeer behoort de Stadhouderskade qua 
luchtkwaliteits- en geluidsniveau tot de meest ernstig vervuilde locaties 
binnen Amsterdam. De prognose is bovendien dat de verkeersdruk nog 
verder toe zal nemen.

Geschiedenis : Natuur vs cultuur
De singel was van oudsher de grens tussen de gecultiveerde 
stadsomgeving en de natuurlijke omgeving.  Later werd het een 
flaneerroute langs het water.

De Stadhouderskade
De Stadhouderskade is onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur 
van Amsterdam.  Deze route verbindt grote stadsparken (bijvoorbeeld 
Vondelpark en Oosterpark) als ecologische hotspots voor flora en fauna, 
maar ook belangrijke culturele en educatieve instituten van Amsterdam 
(bijvoorbeeld Rijksmuseum, Hogeschool van Amsterdam).

The Green Mile 
beweging bestaat uit 
drie lijnen: 

Programmering
Evenementen, sociale 
bijeenkomsten en ander 
activiteiten die mensen bij 
elkaar brengen.

Politiek
Een organisatie voor re-
presentatie en onderlinge 
afstemming van gemeen-
schappelijke belangen.

Fysiek
Het ontwerpend onder-
zoek schept een kader 
en biedt handvaten om 
de Stadhouderskade in 
Amsterdam te transfor-
meren.

Dit ontwerpend onder-
zoek is onderdeel van 
de opstartfase van de 
beweging.

Samen met alle 
stakeholders stellen 
we de visie op voor 
The Green Mile. 

Hierbij worden zowel 
de menselijke als niet 
menselijke, stakeholders, 
zoals planten en dieren, 
ook meegenomen.
Een toekomst-bestendige 
stad is ontworpen voor 
zowel mensen als natuur 
en dieren. 

Aan de hand van de 
lessen uit de eerste uitge-
voerde projecten wordt 
de visie bijgesteld. Zo 
ontstaat een inclusieve, 
zelflerende beweging.

Per locatie wordt een 
groep stakeholders ver-
zameld die middels work-
shops een plan maken 
voor de nieuwe omgeving 
(toekomstig gebruik en 
onderhoud).

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt 
De stenige Stadhouderskade verliest op termijn 
haar functie als verkeerskundige hoofdroute. 
De maximale snelheid wordt verlaagd.

Inzichten 
Hiermee verandert het profiel van de straat 
fundamenteel. Er ontstaat ruimte om de 
Stadshouderskade te transformeren in naar een 
betekenisvolle straat waar plek is voor de natuur, 
voor elkaar en voor duurzame initiatieven.

Interpretatie opgave en aanvliegroute 
Om gezamenlijk de overlappende doelen en 
waarden definiëren voor de transformatie van 
The Green Mile, zijn aan de hand van maquettes 
de wensen van de stakeholders vertaald in 
concrete ruimtelijke voorstellen per ‘adres’. 

Met de uitkomsten van workshop zijn we 
gekomen tot een procesontwerp, waarmee  
The Green Mile kan fungeren als een open en 
inclusieve beweging, zodat de Stadhouderskade 
van alle gebruikers wordt.

The Green Mile / UNStudio - Blendingbricks - Gemeente Amsterdam

Toekomst:  Van ringweg naar route voor bestemmingsverkeer 
In de visie van de gemeente Amsterdam voor 2050 verandert het karakter 
van de Stadhouderskade van een doorgaande ringweg rond het centrum 
naar een route voor bestemmingsverkeer met een lagere snelheid.
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De Stadhouderskade heeft veel potentie om een 
bijzonder plek te worden. Een aantal kernwaar-
den is er al. Er staan prachtige bomen. Ze ligt aan 
het water, verbindt veel zijwegen naar kleine 
parkjes en huisvest mooie bedrijven, musea, 
iconen langs de weg en in de buurt. Deze komen 
nu alleen niet tot haar recht. 

De realisatie van de potentiële kwaliteit van The 
Green Mile gebeurt stapsgewijs. Per plek maken 
we samen met de lokale bewoners een plan dat 
vertrekt vanuit de gemeenschappelijke visie. Zo 
transformeert The Green Mile in een samenhan-
gend geheel van groene plekken waar de bewo-
ners en gebruikers zich thuis voelen. De samen-
werking tussen gemeente Amsterdam en 

The Green Mile organisatie draagt deze stapsge-
wijze adaptieve transformatie. Dit inclusieve 
organisatiemodel is toepasbaar op de gehele 

singelgracht zone rondom het centrum. 
The Green Mile biedt ruimte voor flora en fauna 
en verbetert tegelijkertijd de leefomgeving van 
de mensen. Bijvoorbeeld met water filtering, 
diervriendelijke kades, drijvende platformen en 
groenstroken om insecten, vogels en andere 
dieren zich thuis te laten voelen. 

Om draagvlak en samenhang te waarborgen 
binnen deze procesmatige aanpak, is een inspi-
rerende toekomstvisie essentieel. Een belangrij-
ke functie van het ontwerpend onderzoek is om 
de mogelijke positieve toekomst te verbeelden, 
zowel in woord als beeld. Dit bleek een belang-
rijke schakel om de voornemens te vertalen in 
concrete acties. Door de gemeente te betrekken 
in het ontwerpend onderzoek ontstond er boven-
dien ook gelijk een wederzijds begrip en vertrou-
wen tussen de private en publieke partijen.

Uitwerking
Mens en natuur The Green Mile biedt ruimte voor flora en fauna en tegelijkertijd verbeteren we de leefomgeving van de mens.

Volgende stappen en aanbevelingen
De eerste concrete stap na het ontwerpend 
onderzoek is het oprichten van The Green Mile 
stichting waarin de initiatiefnemers zich organi-
seren. Tevens wordt het initiatief overhandigd 
aan de wethouder, nadat op ambtelijk niveau ook 
enthousiasme is ontstaan voor de aanpak van 
The Green Mile. 

De intentie is om in de toekomst ook andere 
‘bewoners’ van de Stadhouderskade aan te laten 
haken zoals Artis en het Tropenmuseum. 
The Green Mile stichting wil de Stadhouderskade 
stapsgewijs veranderen in een plek maken waar 
je graag wilt zijn, een betekenisvolle straat met 
een duidelijke identiteit en een positieve impact.

What’s next?

meer informatie:
www.greenmileamsterdam.com

The Green Mile / UNStudio - Blendingbricks - Gemeente Amsterdam

Ontwerp workshop als proces instrument Met alle stakeholders werden ideeën vertaald in ruimtelijke voorstellen.

Fasering
De cumulatieve aaneenrijging van elementen vormen samen The Green Mile.

Plan van aanpak
Stapsgewijze adaptieve transformatie samen met bewoners en lokale helden.

http://www.greenmileamsterdam.com
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Betrokkenen:
MUST stedebouw + 
Freek van Riet, Ziega 
van den Berk, Michelle 
Ritzen, Robert Broesie. 
Gemeente Rotterdam + 
Marlies van der Maarel, 
Vera Konings, Mees 
Linders. 
‘Vrijdenkers’/ experts 
+ Darko León Lagunas, 
Theun Karelse, Han 
Meyer.

Esch Water Speaks 

Wat zijn de unieke transformatiekansen in het 
buitendijks gebied met steeds vaker voorkomende 
hoge waterstanden? Waterveiligheid, klimaat, 
verstedelijkingsopgaven en tal van andere doelen zijn 
in samenhang bekeken op de schaal van het gebied 
én de regionale Delta. ‘Ontwerpend’ onderzoekt de 
gemeente Rotterdam in Esch Water Speaks samen 
met MUST wat er kan ontstaan als ze het water een 
duidelijkere stem geven. Drie wenkende perspectieven 
(scope 2200) geven Rotterdam de kans een estuarium 
gidsstad te blijven.  

Rotterdam 

Esch Water Speaks / Gemeente Rotterdam - MUST stedebouw

  water en klimaat, stad en dorp11
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Lessen uit het verleden
Kaarten tonen de grote veranderingen in honderd jaar tijd. 

Verstedelijking en klimaatcrisis
In en rondom De Esch komen verschillende opgaves samen.   

Hoogteligging maaiveld
Het buitendijks gebied bestaat uit hogere platen in het landschap.      

Vogelvlucht
Toekomstperspectief 
Buurten en Eilanden. 
Strategie B: verdedigen. 
Afgesloten Rijn- 
Maasmonding met 
nieuwe sluis en gemaal; 
geleidelijk meebewegen. 
In dit scenario ontstaat 
een uniek zoetwater 
getijdenpark met 
gevarieerd aanbod 
woningtypologieën en 
leefmilieus. Bij wijziging 
van toekomststrategie 
zijn er grote investeringen 
nodig met mogelijk 
kapitaalverlies. 
Door ecologische 
achteruitgang en verlies 
aan graduele overgang 
tussen zoet en zout, 
zal het zoetwatermilieu 
misschien geholpen 
moeten worden. 

Interpretatie opgave
Met drie aantrekkelijke beelden voor De Esch 
laten we zien welke stad Rotterdam kan zijn: 1) 
Stad op Twee Oevers, 2) Buurten en Eilanden en 
3) Vloeibare Stad. Deze toekomstperspectieven 
zijn varianten op de expliciete keuze van het al 
dan niet afsluiten van de Maas en een implicie-
te keuze voor het type watersysteem. Kan met 
het watersysteem de stad getij en zilte invloed 
behouden? De toekomstmogelijkheden voor 
landschap, natuur en ecologie én voor verstede-
lijkingsconcepten in Rotterdamse buitendijkse 
gebieden als De Esch hangen hiermee samen.         

Aanvliegroute
Esch Water Speaks koerst niet op de keuze voor 
één toekomstbeeld, maar zet beeldend de con-
sequenties van potentiële keuzen op een rij: wat 
is er mogelijk en waar liggen verbanden? Ieder 
scenario maakt zichtbaar welke grootste inves-
teringen (in tijd) nodig zijn en welke bedreigingen 
zich voordoen. Een verhelderende tijdlijn toont 
bovendien een ontwikkelpad met fundamentele 
keuzen: ingebouwde koerswijzigingsopties om 
over te kunnen stappen op een andere strategie. 
De samengebrachte toekomstperspectieven met 
verstedelijkingsconcepten in De Esch hangen 
direct samen met besluiten over het hoofdwater-
systeem van de hele Delta.  

Analyse Visie

‘Het water en de bodem zijn 
een bijproduct geworden 

van stedelijke ontwikkeling. 
Draai dit om!’ 

Achtergrond & vertrekpunt
Aansluitend bij de NOVI en het Delta-
programma koerst Rotterdam in haar 
Omgevingsvisie 2040 en in het ‘Rotter-
dams Weerwoord’ op beleidsverankering 
van verstedelijkings- en klimaatdoelen. In 
het buitendijks gebied De Esch komen ze 
samen: zowel complexe stedelijke ontwik-
keling als adaptatie van hoogwater. Een 
ongekend omvangrijke en unieke opgave! 
De Esch is onderdeel van Alexandrium 
tot Zuidplein (A tot Z), een van de veertien 
NOVI- gebieden met als inzet een grote 
toename van gebruikers in de oostelijke 

flank van Rotterdam. Het deelgebied is bij 
hoogwater kwetsbaar, omdat het niet be-
schermd is met een genormeerde primaire 
waterkering. De complexiteit van de op-
gaven neemt toe, doordat voor duurzame 
gebiedsontwikkeling buitendijkse partijen 
zelf hun waterveiligheid op orde moeten 
hebben. De gemeente hoedt over de ruim-
telijke ordening.  

Inzichten
In deze studie laten we zien hoe onderzoe-
kend ontwerpen kan bijdragen aan het in-
zichtelijk maken van complexe vraagstuk-
ken. De schaalniveaus, tijdhorizonten (nu, 
straks en later) en stapeling van belangen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en geïntegreerd in een helder narratief. De 
‘keuzeknoppen’ en het stellen van de juiste 
vervolgvragen - waar de diverse stakehol-
ders voor staan – zijn met het oog op de 
verre toekomst met elkaar in verband ge-
bracht. Ze dragen bij aan bewustere keuzes 
voor de maatschappij als een geheel. 

Esch Water Speaks / Gemeente Rotterdam - MUST stedebouw

1920 2020

nieuwe 
stormvloedkering

75 %

25 %

stormvloedkering

dam

70 %

30 %

sluizen met spui 
en gemaal

70 %

30 %

Drie Strategieën
De Esch en omgeving vanuit drie strategieën: A = aanvallen, B = verdedigen en C = meebewegen. 

A) B) C)

+ 4,5 NAP

- 2,0 NAP
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Volgende stappen en aanbevelingen
Esch Water Speaks pleit ervoor: 1) met een brede 
blik naar duurzaamheid te (blijven) kijken inclusief 
het niet-menselijke perspectief, erfgoedwaarden 
en langetermijneffecten; 2) als overheid daad-
krachtig bij te dragen aan participatie en bewust-
wording van kansen en afhankelijkheden; 3) het 
verdelingsvraagstuk - veilig wonen - voor ieder
een tot een goed resultaat brengen. De lessen

uit de studie vragen om: a) ruimtelijke kaders; b) 
het meenemen van gedachtegoed in Programma 
Denken Buiten de Kade(r)s en verstedelijkings-
strategie AtotZ; c) het integreren van ontwerpend 
onderzoek in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk; 
d) verdere kennisontwikkeling en -uitwisseling. 

Uitwerking

A. Stad op Twee Oevers
Strategie: ‘Aanvallen’ - half open/ gesloten Rijn- 
Maasmonding met behoud van Maeslantkering; 
nieuwe katalysator. 

B. Buurten en Eilanden
Strategie: ‘Verdedigen’ - afgesloten Rijn- 
Maasmonding met nieuwe sluis en gemaal; 
geleidelijk meebewegen. 

C. Vloeibare Stad
Strategie: ‘Meebewegen’ - estuarium met 
halfopen Rijn - Maasmonding; langzaam uitrollen. 

Vogelvlucht
Toekomstperspectief 
Vloeibare Stad. Strategie 
C: meebewegen. Een 
estuarium met halfopen 
Rijn-Maasmonding; 
langzaam uitrollen. Inzet 
op aantrekkelijke en veilig 
estuarium in stedelijk 
gebied. Het komt het 
ecosysteem ten goede 
met veel gradiënten en 
vele leefmilieus. Het 
perspectief vraagt een 
cultuuromslag, namelijk 
een heroverweging van 
stadsontwikkeling en 
investeringen om het 
havencomplex voor de 
allergrootste schepen 
aan te passen aan een 
verondiepte rivier. 

Vogelvlucht
Toekomstperspectief 
Stad op Twee Oevers. 
Strategie A: aanvallen. 
Half open-gesloten 
Rijn-Maasmonding 
met behoud van 
Maeslantkering; nieuwe 
katalysator. Inzet op 
sterke groei met een 
hoogstedelijk leefmilieu 
aan een waterrijk 
stadslandschap. 
Het vraagt grote 
investeringen met 
mogelijk kapitaalverlies 
bij toekomstige 
strategiewijziging. 
Daarnaast levert het een 
beperkte bijdrage aan het 
ecosysteem door de sterk 
gekanaliseerde rivier.  

De studie laat de meerwaarde van ontwerpend 
onderzoek zien voor complexe vraagstukken. 
De schaalniveaus, tijdhorizonten en stapeling van 
belangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en geïntegreerd in een helder narratief. De keuze-
knoppen en het stellen van de juiste vervolg-
vragen worden onderling in verband gebracht en 
met het oog op de verre toekomst.  

What’s next?

‘Esch Water Speaks 
helpt het debat over de 
toekomstige stad in de 

volle breedte te voeren.’ 

meer informatie:
Rotterdams Weerwoord

Esch Water Speaks / Gemeente Rotterdam - MUST stedebouw

Adaptief ontwikkelpad
Tijdlijn met fundamentele keuzes voor de Esch en omgeving in relatie tot zeespiegelstijging. 

https://rotterdamsweerwoord.nl
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Krasse Kernen

Betrokkenen:
NOHNIK architecture 
and landscapes + Jorrit 
Noordhuizen, Wieteke 
Nijkrake, Jeffrey van der 
Sluijs, Leon Herrenauw.
Gemeente Westerveld + 
Ria Lubbinge, Johan van 
Rooijen.

Bij woningbouw lijken we vooral over steden te praten. 
Terwijl het platteland juist meer en meer in trek is. 
Wat gebeurt er als we een deel van de nationale 
woningbouwopgave realiseren in het landelijk gebied? 
In Krasse Kernen onderzoeken NOHNIK architecture 
and landscapes en de Drentse gemeente Westerveld 
hoe innovatieve woonmilieus kunnen bijdragen aan de 
vitaliteit en renaissance van het platteland met oog 
voor gebiedswaarden. 

Westerveld

Krasse Kernen / NOHNIK architecture and landscapes - gemeente Westerveld

 stad en dorp12
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Waardevol landschap en erfgoed  
Nationaal Park Dwingelderveld -
fotografie: Alkemade (pixabay)

Waardevol landschap en erfgoed  
Dorpskern Uffelte -
fotografie: Adobe Stock

Verdieping aan de hand van dorpspaspoorten  
Inzicht in landschap, erfgoed, voorzieningenniveau, ruimtelijke restricties 
en ontwikkelkansen. Fragment ruimtelijke restricties rond Havelte.

Verdieping aan de hand van dorpspaspoorten 
Inzicht in landschap, erfgoed, voorzieningenniveau, ruimtelijke restricties 
en ontwikkelkansen. Fragment ruimtelijke kwaliteiten Diever.

Keuzemenu voor de kernen
Het keuzemenu vormt de basis voor 
categorisering van recepten voor 
woonmilieus die verschillen in plek, 
dichtheid en ruimtelijke uitwerking. De 
receptkeuze is afhankelijk van ligging, 
schaal, afstand tot voorzieningen en 
aanwezigheid ruimtelijke restricties. 

Interpretatie opgave
Onze visie op het ontwikkelen van woonmilieus 
bestaat uit zes kernpunten. Hierin verbinden we 
de centrale thema’s uit de analyse met elkaar in 
een handelingsperspectief: landschap en erf-
goed, demografie, sociale cohesie, voorzienin-
gen, woningvoorraad en vitaliteit buitengebied. 
Deze kernpunten worden in elk van de recepten 
ruimtelijk uitgewerkt. 

Aanvliegroute
Om richting te geven aan welke recepten relevant 
zijn om uit te werken, is een keuzemenu opgesteld 
met de grootste drijvende krachten in de woning-
bouwopgave in Westerveld: de mate van ruimtelij-
ke restricties en het voorzieningen niveau. Tegen 
elkaar afgezet, ontstaat een spectrum van re-
cepten voor woonmilieus. Dit varieert van groot-
schalige uitbreiding (L-M) tot kleinere ingrepen, 
zoals transformatie en verdichting (S-XS). Door 
deze vervolgens te koppelen aan demografische 
ontwikkelingen en gebiedswaarden, ontstaan 
locatie specifieke uitwerkingen die passen bij de 
gemeentelijke woningvraag.

Analyse Visie

‘Westerveld is rijk aan landschappelijke en cultuur-
historische waarden. Dit is de basis voor een toekomst-

bestendige woningvoorraad die past bij de actuele en 
te verwachten demografische ontwikkelingen.’

Achtergrond & vertrekpunt
In 2021 besluiten de noordelijke provincies 
tot 2040 gezamenlijk 220.000 woningen ex-
tra te bouwen, waarvan 45.000 in Drenthe. 
Voor de gemeente Westerveld betekent dit 
zo’n achthonderd woningen tot 2030, een 
woningtoename van negen procent. 

De komst van nieuwe woningen en 
inwoners kan de voorzieningen en leef-
baarheid in de dorpen versterken. Tegelijk 
is het de vraag hoe deze verdichting zich 
verhoudt tot de ruimtelijke kwaliteiten van 
gemeente, dorpen en landschap. 

Inzichten
Met een gebiedsanalyse en meerdere 
dorpspaspoorten zijn de kenmerken van de 
26 kernen en het buitengebied inzichtelijk 
gemaakt. Het gebied is rijk aan ruimtelijke 
waarden, die de basis voor woonkwaliteit 
vormen. Bewoners prijzen het groene 
karakter, de cultuurhistorie en natuur-
gebieden. Veel van die kwaliteiten zijn 
vastgelegd in beleid en vormen in meer of 
mindere mate restricties voor de groei- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de dor-
pen. De ontwikkelruimte binnen de kernen 
lijkt op het eerste gezicht zeer beperkt.

Een andere belangrijke uitkomst van de 
analyse is de specifieke urgenties achter 
de woningbouwopgave: demografie 
(vergrijzing, uitstroom van jongeren), be-
hoeftes van specifieke doelgroepen in het 
gebied (starterswoningen, senioren) en het 
stutten van het voorzieningenniveau in de 
grootste vier kernen om de leefbaarheid in 
de gemeente te garanderen.

Met acht uitgewerkte ruimtelijke recepten, 
toont de studie aan dat er binnen de beper-
kingen nog veel mogelijk is om waardevolle 
woonmilieus te realiseren die de gebieds-
waarden versterken en voldoen aan de 
specifieke woningvraag.

Krasse Kernen / NOHNIK architecture and landscapes - gemeente Westerveld

L

M

S

XS

Bebouwd oppervlak 
aanzienlijk vergroten, 
bv. door uitbreiding 
en inbreiding lege 
terreinen

Bebouwd oppervlak 
kleinschalig 
vergroten, bv. door 
transformatie van 
vastgoed

Uitsluitend binnen 
bestaand vastgoed 
transformeren en 
verdichten

Bebouwd oppervlak 
beperkt vergroten, 
bv. door inbreiding, 
verdichting 
dorpscentra
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1. Zet in op een meer divers woningaanbod in 
locatie, schaal en woningtype. 

2. Zet de woningbouwopgave in om het voor-
zieningenniveau te stutten, maak een logische 
koppeling met de locatie van nieuwe woningen. 

3. Versterk en koester landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden, integreer ze in be-
bouwd gebied, voorkom dat dorp en ommeland 
rug-aan-rug staan.

4. Koppel de woningbouwopgave aan de trans-
formatieopgave en vitaliteit van het buiten-
gebied. 

5. Neem opgaven als klimaat, energie, biodiver-
siteit en mobiliteit mee zodat de leefomgeving 
toekomstbestendig wordt, met een hoge ruimte-
lijke kwaliteit.

6. Ontwikkel nieuwe woonmilieus in samenhang 
met bestaande dorpen en erven. Zorg voor ver-
binding en ondersteun de sociale cohesie.
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Volgende stappen en aanbevelingen
De ontwikkelde recepten laten zien hoe de 
gemeente Westerveld de woningbouwopgave 
kan inzetten om verder te bouwen aan de 
leefbaarheid en kwaliteit van het gebied. Niet 
de getallen, maar het gebied en haar inwoners 
vormen de concrete aanknopingspunten, de 
‘ingrediënten’ voor de verdere inkleuring van de 
recepten voor woningbouw. 

Daardoor kan een maximale diversiteit aan 
kwalitatieve woonmilieus worden bereikt, 
gekoppeld aan schaal, plek, woonvorm 
en ruimtelijke kwaliteit. De studie biedt 
daarmee concrete keuzemogelijkheden en 
aanknopingspunten om beleidskeuzes te maken 
en de gemeentelijke Woonvisie te actualiseren. 

Uitwerking

Keuzemenu
Zowel grootschalige als 
kleinschalige recepten 
kunnen een stevige 
bijdrage leveren aan de 
woningbouwopgave. Op 
basis van het keuzemenu 
kan een langetermijnvisie 
op woningbouw worden 
ontwikkeld.

De uitgewerkte recepten voor woonmilieus variëren 
van nieuwe dorpsranden, inbreiding op (bedrijfs)
terreinen en ‘binnendorpelijk’ verdichten tot de 
kleinere schaal van optoppen en transformeren van 
gebouwen en het splitsen van woningen. Elk recept 
toont hoe de woningbouwopgave gekoppeld kan 
worden aan de plek, ruimtelijke kwaliteit en visie.

What’s next?

‘De recepten dragen 
bij aan het debat over 

woningbouw in relatie tot 
ruimtelijke kwaliteit.’

Categorie L
Uitbreiding en nieuwe 
dorpsranden,
verweven met 
landschappelijke 
kwaliteiten

Categorie M
Binnendorpelijk 
verdichten en 
transformeren met 
kwaliteit

Categorie S
Meergeneratie-
linten en erven in 
een vitaal 
buitengebied

Categorie XS
Transformeren 
en splitsen in 
bestaand vastgoed

Categorie M
Binnendorpelijk 
verdichten door 
optopping en 
functiemix

Krasse Kernen / NOHNIK architecture and landscapes - gemeente Westerveld

Bebouwd oppervlak 
aanzienlijk vergroten 
(bv. uitbreiding)

Bebouwd op-
pervlak beperkt 
vergroten (bv. 
inbreiding)

Bebouwd 
oppervlak 
kleinschalig 
vergroten (bv. 
transformatie, 
verdichting)

Uitsluitend 
binnen 
bestaand 
vastgoed

Faciliteren autonome,  
organische ontwikkeling

XS
S

M
L

Versnelling

Recepten in perspectief 
De recepten zijn op basis van kengetallen doorgerekend en beoordeeld op haalbaarheid. Links in onderstaand overzicht een indruk van de potenties in 
woningaantallen per recept. Rechts hoe de recepten scoren op de kernpunten van de visie. Dit overzicht geeft handvatten voor beleidskeuzes: waar en op 
welke manier kan de gemeente Westerveld bouwen met ruimtelijke kwaliteit?

3390-5650

172-287

487-812

336

188

55

108

L Uitbreiding S Verdichting linten

M Inbreiding, open ruimtes S Erftransformatie

M Inbreiding, transformatie XS Splitsing

M Inbreiding, optopping / verdichting
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Betrokkenen:
TEMP.architecture.
urbanism + Maarten van 
Tuijl, Tom Bergevoet, 
Kevin Groothuis.
Gemeente Amsterdam 
R&D + Flora Nycolaas, 
Tanja Potezica, 
Be Kostelijk.
Gemeente Amsterdam EZ 
+ Frank van de Lustgraaf, 
Boris Nienhuis, Reena 
Koenjbiharie.

Ruimte voor werken 
in naoorlogse wijken

Amsterdam

Ruimte voor Werken in Naoorlogse Wijken/ TEMP.architecture.urbanism - Gemeente Amsterdam R&D en EZ

Detailhandel
Horeca
Cultuur
Sport en recreatie
Onderwijs
Religie
Zorg
Wijk / buurtcentrum
Kantoren
Bedrijven
Atelier / werkruimte
Opslag en distributie

Niet-woon functie

De huidige herontwikkeling van naoorlogse wijken is 
vooral gericht op het toevoegen en verduurzamen van 
woningen. Deze gaat vaak ten koste van commerciële 
bedrijfsruimte die bij renovatie verandert in woningen 
of met sloop- nieuwbouw zelfs volledig verdwijnt. 
Via ontwerpend onderzoek in de naoorlogse wijken 
Geuzenveld en Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) 
tonen we niet alleen aan dat verdrievoudiging van het 
huidige aanbod mogelijk is, maar ook hoe realisatie 
ervan kan bijdragen aan een beter woonmilieu.

Cluster

Kruising

LijnPunt
Bron: Stadsarchief Amsterdam

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Bron: Stadsarchief Amsterdam

 stad en dorp13
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Cluster
In veel naoorlogse 
woonwijken tref je 
ook geclusterde 
bedrijfsruimte aan. 
Hier vind je bouw- en 
taxibedrijfjes naast 
accountantskantoren 
en meubelmakerijen. 
Corporaties, 
buurtbewoners en 
ondernemers ervaren 
de uitstraling ervan als 
problematisch. Vaak 
ontbreekt onderlinge 
samenhang en toeloop 
van kritische massa. In 
dit voorstel is ingezet 
op het creëren van 
meer collectiviteit en 
transparantie en wordt 
extra bedrijfsruimte 
toegevoegd.

Kruising
Kruisingen aan 
stadslanen zijn 
belangrijke potentiële 
locaties voor nieuwe 
bedrijfsruimte, in het 
bijzonder voor solitaire 
bedrijfsgebouwen. 
De kruising tussen 
de Burgemeester 
Roellstraat en de 
Slotermeerlaan biedt 
nu al aan de zuidkant, 
en in de toekomst aan 
de noordkant, ruimte 
voor extra bebouwing en 
daarmee de toevoeging 
van bedrijfsruimte. Op 
dit centrale kruispunt 
in Slotermeer zijn naast 
detailhandel en horeca in 
de plint ook deel- en co-
werkplekken op de hoger 
gelegen verdiepingen 
voorstelbaar.

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
Doel van dit project is aandacht te vestigen op de 
behoefte aan (extra) bedrijfsruimte in naoorlogse 
woonwijken. Welke kansen liggen er bij heront-
wikkeling van deze wijken voor het creëren van 
nieuwe bedrijfsruimte en hoe kan dit bijdragen 
aan een aantrekkelijker woonomgeving?

Inzichten
Extra bedrijfsruimte creëren is mogelijk, maar 
valt nu vaak nog buiten het reguliere planproces. 
Amsterdam Nieuw-West beschikt over een sterke 
ruimtelijke structuur voor nieuwe bedrijfsruimte, 
gebaseerd op een ruimtelijke typologie van pun-
ten, lijnen, clusters en kruisingen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
In dit ontwerpend onderzoek hebben we de 
bestaande ruimtelijke structuur en typologie als 
uitgangspunt genomen. We trekken lijnen door 
en brengen er meer diversiteit in aan. Stadslanen 
krijgen accenten met bedrijfsruimte op kruisingen. 

Punten en clusters worden voor de buurt 
behouden en versterkt en waar mogelijk ook 
nieuw toegevoegd. Dit levert een op de wijk af-
gestemd pallet aan kansen op. Per ruimtelijk type 
hebben we één concrete kanslocatie uitgewerkt.

Ruimte voor Werken in Naoorlogse Wijken/ TEMP.architecture.urbanism - Gemeente Amsterdam R&D en EZ

Punt
Het meest voorkomende 
type bedrijfsruimte in 
dit deel van Amsterdam 
is die op de kopse kant 
en op hoeken van de 
woonblokken. In veel 
naoorlogse wijken 
tref je hier ook privé-
garageboxen aan. Door 
deze om te vormen tot 
bedrijfsruimte krijgt een 
straat met voorheen 
alleen gesloten kopgevels 
plotseling (bezoek)
adressen en ontstaat 
levendigheid in de 
openbare ruimte. Dit 
verhoogt de leefbaarheid 
van de hele buurt.

Lijn
Gebouwen met 
een gesloten plint, 
bijvoorbeeld met 
bergingen op de 
begane grond, komen 
in naoorlogse wijken 
relatief veel voor. Het 
geeft een gevoel van 
sociale onveiligheid, 
maar biedt ook kansen. 
In de Burgemeester de 
Vlugtlaan, bijvoorbeeld, 
die Nieuw West verbindt 
met Havenstad, is 
voldoende ruimte om vóór 
de bestaande bergingen 
nieuwe bedrijfsruimte 
te plaatsen. Dit levert 
ook voor de woningen 
er direct boven beter 
georiënteerde en grotere 
buitenruimte op.

vergroten transparantie 
plint door toepassen 
glas i.p.v. gesloten 
garagedeuren

garagebox omgevormd 
tot bedrijfsruimte van 
120m2

bedrijfsruimten 
activeren straat zonder 
adressen

bedrijfsruimten dankzij 
poort verbonden met 
stadstraat

verhogen energielabel 
met drie stappen

uitbouwen plint 
met 1.400m2 
bedrijfsruimte

buitenruimte woningen 
1e verdieping op dak plint

doortrekken bestaande  
commerciële plint richting 
Haven-Stad

grondgebonden 
woningen toevoegen 
aan hofzijde

bestaande  
commerciële plint

collectieve entrees 
bovenwoningen 
vergroten

28m2 uitbouw 
per bedrijfsunit
tegelijk vergroten 
woningen erboven

vergroenen 
openbare ruimte

picknicktafels voor 
collectieve lunch

nieuwbouw 
bedrijfsruimte 600m2

meubelwerkplaats 
als onderdeel leer- 
werktraject

collectieve voorzieningen, 
zoals overlegplekken en 
lunchplek in de plint

verhogen uitstraling 
plint door vergroten 
transparantie

adaptieve bedrijfsruimte 
met extra hoge verdiepingen

woon- werkgebouw met 
deelwerkplekken op 
1e verdieping

tramhalte

horeca en detailhandel in 
plint: 1.330m2 

kantoren en bedrijvigheid 
verdiepingen: 2.425m2

laden en lossen

terras activeert 
openbare ruimte

horeca en kantoren: 
1.000m2

co-werkplekken

fietswinkel/ werkplaats
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Volgende stappen
De bovenstaande diagrammen laten in de laatste 
vijf jaar een toename van het aantal woningen 
(en bewoners) zien, terwijl de totaaloppervlakte 
aan bedrijfsruimte in Geuzenveld Slotermeer 
juist afneemt. Dit ontwerpend onderzoek toont 
aan dat er binnen de bestaande ruimtelijke 
structuur voldoende kansen liggen het 
aantal bedrijfsruimten te laten meegroeien 
met het aantal woningen en inwoners. De 
gemeente Amsterdam stelt op basis van deze 
onderzoeksresultaten een rapport op dat 
relevante projectgroepen bij ontwikkelingen in 
Amsterdam Nieuw-West kunnen inzetten. 

Beleidsaanbevelingen:
• Agendeer herontwikkeling tot bedrijfsruimten  
 en het  gewenste interactiemilieu al in fase van  
 de principenota.
• Werk met minimumaantallen bedrijfsruimte  
 per gebiedsontwikkeling.
• Onderzoek  de haalbaarheid van een stads- 
 coöperatie voor bedrijfsruimte.
• Experimenteer in de functieprogrammering  
 met verschillende organisatievormen.
• Ontwikkel een gebied ook met andere dan  
 alleen institutionele partijen. 
• Stimuleer ondernemingen van en voor wijk- 
 bewoners,  creëer bedrijfsruimte voor opleidings 
 doeleinden en startende ondernemers. 
• Zet in op functies die de leefbaarheid van de  
 wijk vergroten.
• Vermijd  functies die de leefbaarheid aantasten,  
 bestaande problemen in de wijken verergeren  
 of te veel hinder veroorzaken.

Uitwerking What’s next?

‘Er is in Geuzenveld en 
Slotermeer meer vraag naar  
bedrijfsruimte dan aanbod.’

Adviseur commercieel vastgoed corporatie

meer informatie:
issuu.com/temparchitecture

Ruimte voor Werken in Naoorlogse Wijken/ TEMP.architecture.urbanism - Gemeente Amsterdam R&D en EZ

Entrees aan de straat
Bedrijfsentrees kunnen de fysieke levendigheid op straat vergroten, 
doordat ze de voetgangersstromen generen. Voorwaarden: het aantal en 
de grootte van de entrees bepalen de interactie met de openbare ruimte. 
Voor de aansluiting bij woningen in de omgeving zijn vormgevingskwaliteit 
en uitstraling doorslaggevend. 

Praktijkruimte aan huis
Voormalige buurtwinkels en garageboxen kunnen als kleine bedrijfsunits 
aan naastgelegen woningen worden gekoppeld. Voorwaarde: 
hou de bedrijfsruimte splitsbaar, want dat is flexibeler in gebruik. 
Regelgevingstechnisch is het lastiger om dit type werkruimte aan (vaak 
sociale huur) woningen te koppelen.

Vergroten privé buitenruimte
Doordat de bedrijfsruimten een andere, veelal grotere afmeting hebben, 
dan de bovengelegen woningen, ontstaat de mogelijkheid extra privé 
buitenruimte voor woningen op de eerste verdieping te realiseren. Dit heeft 
als bijkomend voordeel minder geluidsoverlast. Voorwaarden: relatief diepe 
bedrijfsruimten ten opzichte van de woningen erboven.

Open uitstraling plint
Bedrijfsruimten met een open uitstraling kunnen een positieve bijdrage 
leveren aan de visuele levendigheid van de straat. Voorwaarden: een goede 
relatie tussen binnen en buiten, toepassing van grote ramen en deuren en 
bedrijfsfuncties die niet ‘op slot gaan’.

Vergroten collectiviteit
In deze wijk met veel ondernemers, thuiswerkers en langer thuiswonende 
kinderen voorzien deelwerkplekken in de behoefte aan dichtbijgelegen, 
flexibele werk- of leerruimte. Voorwaarden: betaalbaarheid en 
toegankelijkheid. Het programmeren van collectief gebruik vraagt om een 
actieve ‘host’.

Uitbouwen met bedrijfsruimte
Gesloten plinten langs overgedimensioneerde openbare ruimte zijn kansrijke 
ontwikkellocaties voor extra bedrijfsruimte. Voorwaarden: voldoende 
overmaat in de openbare ruimte, behoud bergingen verplicht en laat privé 
garageboxen vervallen.

Totaaloppervlakte (m2) bedrijfsruimte in Geuzenveld SlotermeerAantal woningen in Geuzenveld Slotermeer

2016 2017 2018 2019 2020

15632 15082

9925 11034 10738

2016 2017 2018 2019 2020

18038
18130

18283
18392 18424

Woningbouw corporaties bezitten negentig 
procent van het vastgoed in Geuzenveld en 
Slotermeer en zijn de belangrijkste gespreks-
partner voor de gemeente Amsterdam voor 
behoud en toevoegen van bedrijfsruimte. Om ze 
een verleidelijk perspectief te bieden, is in deze 

verkenning gezocht naar koppelkansen voor 
werken én wonen. Met dit ontwerpend onder-
zoek tonen we aan waar er binnen de bestaande 
ruimtelijke structuur kansen liggen om het aantal 
bedrijfs ruimten te laten meegroeien met het 
aantal woningen en inwoners.

https://issuu.com/temparchitecture
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Wonen, Werken en 
Leren in de Stad

Betrokkenen:
FABRICations. + Eric 
Frijters, Olv Klijn, Elmira 
Jafari, Lesia Topolnyk, 
Elena Luongo, Ron 
Weissenburger, Matthijs 
Breunissen, Alanis Diem. 
Gemeente Amsterdam 
+ Arjan Klok, Maaike 
Scheringa.
Heren 2 + Patrick Virginia.

Inzet van dit ontwerpend onderzoek is herintroductie 
van het Middeleeuwse stadsprincipe, dat werken, 
leren en wonen combineerde. In Nederland is deze mix 
verdwenen met de introductie van het modernistische 
stadsontwerp. In Wonen, Werken, en Leren in de Stad 
is het Smart Urban Mix (SUM) principe onderzocht. 
Een SUM biedt veel voordelen: het is niet alleen de 
basis voor een aantrekkelijk stedelijk milieu, maar 
maximaliseert ook kansen voor duurzaamheid en 
circulariteit. 

Amsterdam

Wonen, werken, en leren in de stad / FABRICations. - Gemeente Amsterdam - Heren2

 stad en dorp14
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5+3 Case studies
Case studies naar vijf internationale en drie nationale voorbeelden

Duurzaamheidskansen - Case study Port de la Chapelle
Het logistieke centrum wordt omrand door grondgebonden functies die 
resulteren in een levendige straat voor wonen en werken. Ook reduceert 
het project dagelijks het binnen rijden van 120 vrachtwagens in Parijs. 

Hypothese
Hoe laten we een vitale functie mix terugkeren? Het is cruciaal om de 
verschillende belangen van de betrokken initiatiefnemers te beschouwen.

11 thema’s van uitdagingen
planologie, beleid en regelgeving, financiering, economie, mobiliteit, bouw-
fysica, gebouw constructie, circulaire aspecten, klimaat adaptatie, energie 
en sociale invalshoeken. 

Analyse gridsysteem
De analyse van ‘t Eilandje   
in Antwerpen (links de 
analyse weergegeven) 
en die van Yerba Buena 
in San Francisco tonen 
aan dat een gridsysteem 
de mogelijkheid biedt 
om een vitale functiemix 
te accommoderen en 
daarnaast over een enorm 
aanpassingsvermogen 
beschikt. De grote maat-
voering van de stedelijke 
blokken en de vrijheid 
in het blok zelf, door de 
ontsluiting rondom het 
blok, bieden kansen voor 
verschillende functies 
om zich te vestigen en te 
kunnen groeien in deze 
stedelijke systemen. 
Dit is zichtbaar in de 
verschillende manieren 
waarop de blokken zijn 
getransformeerd over de 
jaren heen. 

Smart urban grid
Door de eigenschappen 
van het grid van de case-
studies in Antwerpen en 
San Fransisco te bestude-
ren, zijn we gekomen tot 
een concept voor een 
adaptief en flexibel urban 
grid voor in de Minerva-
haven in Amterdam. Het 
principe is gebaseerd 
op een forse maat, die 
een grote variëteit aan 
werkfuncties mogelijk 
maakt. Auto- en logistieke 
vervoersbewegingen 
benutten de gridranden, 
terwijl het grid daarbin-
nen autoluw is. Dat is het 
domein voor fietsers, 
voetgangers en openbaar 
vervoer.

Interpretatie opgave
Het realiseren van een succesvolle mix van func-
ties blijkt een complexe architectonische en ste-
denbouwkundige opgave. Het gaat niet alleen om 
het ontwerpen van een nieuw stedelijk blok, maar 
ook om het heroverwegen van de efficiënte con-
nectiviteit met het bestaande stedelijke systeem. 
Economische onzekerheden en klimaatveran-
deringen vereisen flexibiliteit en transformeer-
baarheid van toekomstige ontwikkelingen. Het 
mengen van verschillende functies kan echter de 
toekomstige flexibiliteit van dergelijke projecten 
voor gemengd gebruik beperken.

Aanvliegroute
Uit een diepgaande analyse van het district 
Yuerba Buena in San Francisco en ‘t Eilandje in 
Antwerpen en de wijze waarop deze in de loop 
van de tijd zijn getransformeerd, zijn stedelijke 
principes gedefinieerd die de huisvesting van 
slimme stedelijke mixen mogelijk maken, maar 
ook de flexibiliteit en transformeerbaarheid ervan 
in de toekomst te vergemakkelijken. Hieruit is het 
concept voor een adaptief urban grid ontstaan.

Analyse Visie

‘Een SUM levert niet alleen 
een aantrekkelijk leef-

milieu op, maar de nabij-
heid van functies biedt ook 

duurzaamheidskansen.’

Achtergrond & vertrekpunt 
Stedelijke ontwikkeling gaat vaak gepaard 
met het verdrijven van werkgelegenheid, 
productie en diensten naar de stads-
randen. Dat zorgt voor een toenemende 
druk op de beschikbare infrastructuur, 
ondermijnt de kansen voor duurzaam-
heid en circulaire economie en resulteert 
bovendien in homogene en weinig vitale 
stadswijken. Tegelijkertijd is een circulaire 
stad gebaat bij de nabijheid van een mix 
van functies. De transitie naar duurzame 
energie, circulaire economie, klimaatbe-
stendigheid en nieuwe logistieke verban-
den draagt hier ook aan bij. Hoe kunnen 
we de stedenbouwkundige en architect-

onische voorwaarden scheppen voor een 
stad waarin woon-, werk- en leerfuncties 
gecombineerd zijn?

Inzichten
Over de hele wereld wordt al volop gewerkt 
en geëxperimenteerd met het SUM-concept. 
Ook in Nederland zien we de eerste con-
cepten verschijnen. Deze doen in ambitie 
vaak niet onder voor die in het buitenland. 
De duurzaamheidsambities zijn vaak zelfs 
concreter benoemd, maar in tegenstelling 
tot de internationale voorbeelden worden 
ze in Nederland (nog) niet gerealiseerd. Uit 
onze casestudies, vijf internationale en 
drie nationale, hebben we elf verschillende 

categorieën aan uitdagingen vast kunnen 
stellen die hier verantwoordelijk voor zijn. 
Het omgaan met regels en voorschriften, 
waaronder milieucategorieën, de kwestie 
van landverdeling en eigendom, evenals 
het afbakenen van dergelijke complexe 
projecten lijken de grootste uitdagingen.

In dit ontwerpend onderzoek maken we 
zichtbaar hoe een vitale functiemix en di-
versiteit kan terugkeren in het stadsblok en 
in de wijk van de toekomst. Hiervoor is het 
cruciaal de verschillende belangen van de 
betrokken initiatiefnemers te beschouwen.

Wonen, werken, en leren in de stad / FABRICations. - Gemeente Amsterdam - Heren2

CAXTONFARADAY

PORTE DE
LA HAMERNAVY WERKS

KWARTIERYARD VIERTEL STRIJP-SM4H
Londen, 

Engeland
Londen, 

Engeland
Parijs, Frankrijk New York, VS München, 

Duitsland
Amsterdam, NL Rotterdam, NL Eindhoven, NL

+

CHAPELLE 

Primair grid

Aanpassingsvermogen 

& veerkracht

Legenda:

‘t Eilandje

Proefuitwerking:

Primair & secundair grid: Mobiliteit:
Primair grid van 200x250m:

Secundair grid van 150x125m:

Hoofdas voor OV, autoverkeer en sloom verkeer:

Ringweg voor logistiek:

Netwerk:
Netwerk van verschillende functies die van elkaar kunnen profiteren:

Netwerk van groen structuren & sloomverkeer tussen de blokken:

Planologie
Welke omgevingswet, juridische 
en planologische spelregels 
kunnen een functie mix van 
wonen, werken en leren mogelijk 
maken of juist belemmeren? 

Hoe kunnen we financiële 
en managementsystemen 
aanpassen die vooral zijn 
toegespitst op single-use 
ontwikkelingen?

Hoe kan het mengen van 
functies zorgen voor een 
robuust economisch 
ecosysteem?

Hoe kan logistiek in mixed-use 
projecten de efficiëntie van 
mobiliteit belemmeren?

In hoeverre kan overlast bij 
mixed-use projecten de 
realisatie ervan belemmeren?

Op welke manier kan er in een 
gebied met gemengde functies 
op een duurzame manier 
afval opgehaald en herbruikt 
worden? 

In hoeverre zal de sociale 
perceptie de vermenging van 
functies beperken? En welke 
maatschappelijke waarden kan 
de functiemenging creëren?

Wat zijn de risico’s van 
klimaatverandering voor 
industriële stedelijke gebieden? 
Hoe kan een gebied met 
gemengde functies hier op 
reageren?

Hoe kunnen mixed-use 
projecten op een ruimtelijk 
efficiënte en duurzame 
manier energie opwekken, 
opslaan en delen? 
 

Hoe kan de complexe 
structuur van mixed-use 
projecten de realisatie ervan 
in de weg staan?

Hoe kan regelgeving op 
bouwblok niveau een functie 
mix van wonen, werken en 
leren mogelijk maken of juist 
belemmeren? 

Regelgeving

Financieren

Structuur

Klimaat 
adaptatie

Sociale 
aspecten

EconomieMobiliteit

Bouwfysica

EnergieCirculariteit

slim secundair grid

Mobiliteit Healthy Urbanism

Energie Economische waarden
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Volgende stappen en aanbevelingen
De volgende stap in ons onderzoek is een meer 
locatie specifieke en gedetailleerde studie naar de 
consequenties van het aanpassen van de steden-
bouwkundige principes naar concrete functie-
mixen. We doorgronden de ruimtelijke dimensies 
en consequenties van SUM en identificeren de 
duurzaamheidskansen. Samen met een represen-
tatieve groep initiatiefnemers en ontwikkelaars 
onderzoeken we de do’s and don’ts, de steden-
bouwkundige en architectonische uitdagingen, 
beheer en uitvoering, wet- en regelgeving en 
financiering.

We onderscheiden drie typen ruimtegebruik 
gerelateerd aan (productie)werk in de stad: grote 
logistieke centra (A), kleine(ere) logistieke centra 
en productiehallen (B) en creatieve kantoor- 
en werkvloeren (C). Voor elk van deze proto-
typen ontwikkelden we verschillende profielen. 
De prototypen zijn specifiek ontwikkeld voor 
Wonen, Werken en Leren in de Amsterdamse 
Minervahaven. 

Prototype A profiteert van de nabijheid van water 
en de snelweg. Het is gericht op pakkettransport 
van het provinciale landschap naar de stad. Het 
voordeel is dat de last mile met fietsen en licht 
elektrisch vervoer kan worden gerealiseerd. De 
daken van grote logistieke centra lenen zich uit-
stekend als openbare ruimte voor parken, sport-
verenigingen en energieopwekking. 

Prototype B faciliteert vooral R&D, engineering 
en productie diensten, maar ook stedelijke voor-
zieningen, zoals supermarkten en vakscholen. 

Prototype C is vooral gericht op het faciliteren 
van creatieve processen, kantoorwerkzaam-
heden, maar denk ook aan hoger onderwijs, 
horeca en hotels.

What’s next?Uitwerking
Drie prototypen:
De drie prototypen A, B & C en de 9 verschillende profielen voor werken, wonen en leren in de Amsterdamse Minervahaven. ‘We doorgronden de 

ruimtelijke dimensies 
en consequenties van 

SUM en identificeren de 
duurzaamheidskansen.’

Prototype A

1 4 7

2 5 8

3 6 9

Prototype B Prototype C

meer informatie:
www.fabrications.nl

Wonen, werken, en leren in de stad / FABRICations. - Gemeente Amsterdam - Heren2

Axonometrie van een vitale functiemix in blok prototype C

https://www.fabrications.nl
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Betrokkenen:
PosadMaxwan + Laura 
Thomas, Marianne 
Lefever, Ioannis 
Triantafyllidis, Stefano 
Agliati, Carlos Marchi, 
Andy Hendrikman. 
Open Kaart + Jurrian 
Arnold, Maud Ebbers, 
Cassidy Munniks-Schultz.
Gemeente Dordrecht + 
Annemarie Lammers, 
Wilma Wubben, Ellen 
Kelder. 
Provincie Zuid-Holland + 
Tim Overkamp-Ruijs.

De Inclusieve 
Stadsruimte

Geodata (‘data’) over het gebruik van de publieke 
ruimte zijn steeds toegankelijker en de datascan is een 
steeds belangrijker instrument in het ontwerpproces 
van stadsplanners. Dat maakt dat ontwerpers vaker 
uitgaan van de behoeftes van een fictieve, doorsnee 
bewoner. Kunnen we inspelen op de behoeftes van 
de daadwerkelijke bewoners door het ontwerpproces 
inclusiever in te richten? En wat levert het inclusiever 
maken van proces en methode op voor de wijk?  

Dordrecht

De Effectieve / Inclusieve Stadsruimte    /    PosadMaxwan strategy x design - Open Kaart - Gemeente Dordrecht - Provincie Zuid-Holland

 stad en dorp15
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Analyse Visie

Achtergrond & vertrekpunt
De publieke ruimte in De Staart, een wijk 
aan de oostkant van Dordrecht, wordt 
maar beperkt gebruikt. Kan inclusief 
ontwerpen leiden tot beter gebruik van 
de buitenruimte? Hiervoor willen we geen 
louter datagedreven ontwerp maken, maar 
ook de stemmen van bewoners betrekken. 
Om op de lange termijn te kunnen toetsen 
of inclusief ontwerpen kan leiden tot beter 
gebruik van de publieke ruimte moeten we 
de term ‘inclusief ontwerpen’ eerst beter 
duiden. Hierop ligt in dit project de focus. 
We richten ons ontwerpend onderzoek in 
vanuit drie perspectieven: het proces, de 
methode en de wijk. Hoe ziet een inclusief 

ontwerpproces eruit? En wat is de rol 
van de ontwerper hierin? Hoe kunnen we 
data-analyse op een inclusieve manier 
toepassen? En hoe kunnen we de datascan 
aanpassen om tot een inclusievere, rijkere 
representatie van de wijk te komen? Welke 
nieuwe (ontwerp)inzichten levert het 
inclusiever maken van het proces en de 
methode op voor de wijk?

Inzichten
Onze belangrijkste kritiek op ontwerpen 
op basis van data-analyse is de eenzijdige 
benadering ervan. In tegenstelling tot 
een traditioneel ontwerpproces, waarbij 
verschillende perspectieven achtereen-
volgend aan bod komen, bestaat het 
inclusieve ontwerpproces uit parallelle 
trajecten (belevingsscan, datascan, etc.) 
die elkaar voortdurend aanscherpen. De rol 
van de ontwerper is hier het samen brengen 
van verschillende perspectieven en het 
inzichtelijk maken van de complexiteit 
van de opgave. We hebben dit verbeeld 
in een processchema, dat te zien is op de 
volgende pagina.

Data-analyse 
Impressie van de 
walkability tool: een 
datascan met ruimtelijke 
en sociale indicatoren die 
de bewandelbaarheid van 
de wijk representeert.

Bewonersparticipatie
Momentopname uit 
de participatiesessie 
met jongeren in woon- 
en zorgcentrum de 
Merwelanden in De 
Staart, Dordrecht.

De inclusieve ontwerpopgave
In bovenstaand schema is te zien welke stappen zijn doorlopen om de opgaven voor de wijk op een inclusieve manier te definiëren. 
Leesbare versies van de (analyse)kaarten zijn terug te vinden via de QR-code op de volgende pagina.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Terwijl data-analyse inzicht geeft in de aan-
dachtspunten op grote schaal, geeft bewoners-
participatie meer kleur aan de data. Door de wijk 

op verschillende manieren te lezen, ontstaat een 
representatief beeld van de wijk als uitgangspunt 
voor het ontwerpen van de buitenruimte.

Processchema inclusief ontwerpen
Verschillende scans als processen die elkaar in het ontwerptraject voortdurend beïnvloeden. 
In dit project staat de eerste fase, het definiëren van de opgave, centraal.

PRAATPLATEN

ANALYSE

KANSENKAART DE STAART-OOST

CONCLUSIES INTEGRATIE

beleving

ruimte

beleid

data

54

1 2 3

‘Hoe kunnen we een 
ontwerpproces inclusief 

maken?’

De Effectieve / Inclusieve Stadsruimte    /    PosadMaxwan strategy x design - Open Kaart - Gemeente Dordrecht - Provincie Zuid-Holland

1 2 3 4 5
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Volgende stappen en aanbevelingen
Om onze data-analyse representatiever te 
maken, zijn onder meer de volgende aanpas-
singen nodig: verschillende doelgroepen een 
weging laten geven aan indicatoren, om de uit-
komsten van de doelgroep specifieker te maken. 
Daarnaast introduceren we een reeks nieuwe 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die 
invloed hebben op de gebruiksvriendelijkheid 
van de publieke ruimte. Zie QR-code voor meer 
informatie.  

What’s next?Uitwerking

Kansenkaart De Staart-Oost. Op de uitgelichte plekken komen inzichten uit beleving, ruimte, beleid en data samen in het ontwerp van de openbare ruimte.

‘Zal inclusief ontwerpen 
inderdaad leiden tot 

beter gebruik van de 
buitenruimte?’

De gelaagde lezing van de wijk brengt diverse 
perspectieven en opgaven samen vanuit een 
gemeenschappelijk belang: het creëren van 
een fijne, veilige buitenruimte die toegang biedt 
tot een gezonde levensstijl. De onderstaande 
visualisaties laten zien hoe beleving, ruimte, 
beleid en data samenkomen in het ontwerp van 
de openbare ruimte.

compact organise-
ren parkeerplekken

vergroening straatprofiel, aan-
trekkelijke openbare ruimte

vergroening straatprofiel, aan-
trekkelijke openbare ruimte

open gevels, beter 
toezicht op straat

meer variatie in 
woningaanbod

rioolvervanging 
Haringvlietstraat

wilder groen, meer 
biodiversiteit

minder verharding, 
minder hittestress

stimuleren fysieke 
beweging

stimuleren 
fysieke beweging

minder verharding, 
minder hittestress

meer zitplekken 
en prullenbakken

natuurspeelplek voor 
oudere kinderen

aanpassing wegprofiel ter 
bevordering veiligheid

aanpassing wegprofiel ter 
bevordering veiligheid

meer schaduw, 
minder hittestress

openbaar toilet betere 
voorzieningen

herbestemming 
leegstaand pand diversifiëren 

speelplekken

Herinrichting 
Haringvlietstraat Toegankelijke waterkant

Herwaardering 
Rivierenplein

Transformatie leegsta-
and schoolgebouw en 
vergroenen verharde 
wijkkern

Wilde natuurspeelplek

Toegankelijke wandelroute met 
op een paar plekken 
geconcentreerd programma

Inzichten uit ... 

Inzichten uit ... beleving ruimte beleid data

beleving ruimte beleid data

plek om samen te 
komen

tegengaan 
eenzaamheid

wilder groen, meer 
biodiversiteit

begaanbare paden, 
goede verlichting

De Effectieve / Inclusieve Stadsruimte    /    PosadMaxwan strategy x design - Open Kaart - Gemeente Dordrecht - Provincie Zuid-Holland

De gemeente Dordrecht wil de openbare ruimte 
vergroenen en het gebruik ervan verbeteren. Met 
dit project is hier een begin meegemaakt. In de 
vervolgsessie (voorjaar 2022) gaan we de ‘praat-
platen’ op de linkerpagina met lokale belang-
hebbenden bespreken en werken we verder aan 
het inclusief inrichten van de buitenruimte. 

meer informatie:
posadmaxwan.nl

https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/114/de-inclusieve-stadsruimte
https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/114/de-inclusieve-stadsruimte
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Betrokkenen:
Dorpsraad Wijk aan Zee + 
Hans Dellevoet, Onno Honing.
Stichting Dorpshuis + Robert 
Koch, Jan van der Land.
Participatieraad  + Cees 
Hammer.
Gemeente Beverwijk + Marja 
van Leeuwen.
Werkgroep Dorpsplan + Jan 
de Wildt, Jaap Durge.
Heliomare + Eline van der 
Velden.
Hartekamp Groep + Michel 
Schapers, Andreas Trauer-
nicht.
Stichting Fedra + Irene 
Koning.
Stichting Actief Wijk aan Zee + 
Jacky de Vries.
Gangmaker + Annabel 
Thomas.
Bewoners van Wijk aan Zee
Space & Matter + Marta La-
chowska, Giulia Azaria, Tjeerd 
Haccou.

Wijk aan Zee 2.0

In Wijk aan Zee hebben we een participatief ontwer-
pend onderzoek opgezet om samen met een aantal 
(semi)publieke organisaties en de bewoners ruimtelijke 
scenario’s te ontwikkelen voor hun eigen leefomgeving 
die bijdragen aan sociale inclusiviteit en levensloopbe-
stendigheid van het dorp. De focus van het onderzoek 
ligt op het creëren van woonruimte voor jongeren, en 
het onderzoeken van mogelijkheden voor ouderen om 
zo lang mogelijk in hun dorp te kunnen blijven wonen.

Wijk aan Zee

Wijk aan Zee 2.0 / Dorpsraad Wijk aan Zee - Stichting Dorpshuis - Participatieraad en Gemeente Beverwijk - Werkgroep Dorpsplan - Heliomare - 
Hartekamp Groep - Stichting Fedra - SaWaZ - Gangmaker Annabel Thomas - Bewoners van Wijk aan Zee - Space & Matter 

  stad en dorp, maatschappij16
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4 ontwikkellocaties
Bestaande kavels van Heliomare, Hartekamp, de Vreiheit en het Dorpshuis

Loopafstanden
Alle locaties liggen op minder dan 5 minuten loopafstand van elkaar.

Parkeersituatie
Het gebied van Dorpsduinen is gedomineerd door auto’s.

Beoogde resultaat
Samenhang tussen bebouwing en beschermd Natura 2000-duingebied

Zelf ontwikkelen
Wat bewoners aanspreekt, is eigen initiatief en 
samen nieuwe woonvormen ontwikkelen. Ze staan 
open voor alle combinaties: wonen met zorg voor 
ouderen, community clusters voor jonge gezinnen, 
mits deze de vraag naar sociaal en betaalbaar 
wonen beantwoorden. Of een wooncoöperatie of 
Community Land Trust haalbaar is, die een deel van 
de vier locaties in de Dorpsduinen kan overnemen 
en her(ontwikkelen), vraagt nader onderzoek.

Functies delen
Samenwerking met grote organisaties uit het dorp.
De potentie voor Dorpsduinen ligt in krachten 
bundelen, programma uitwisselen en rendabele 
plannen voor bestaande faciliteiten. Functies 
met elkaar delen kan op de lange termijn een 
besparing opleveren van meer dan twintig procent 
aan onderhouds- en exploitatiekosten. Meerdere 
onderzoeken wijzen uit dat bij monofunctioneel 
ruimtegebruik sprake is van vijftig tot zestig 
procent onderbenutting.

Natuur inclusief
Natuur- en sociaal inclusief 
denken, ontwikkelen en bouwen.
Het landschap rondom Wijk aan 
Zee is Natura 2000-gebied. Aan 
nieuwe ontwikkelingen moeten 
aanvullende kwalitatieve eisen 
gesteld worden, bijvoorbeeld aan 
materiaalgebruik en voorgestelde 
(landschappelijke) oplossingen. 
Met heldere kaders is sturen op 
natuurinclusiviteit en vergroening 
mogelijk.

Interpretatie opgave
Waar nu nog ieder zijn eigen ‘eiland’ bezit en/of 
exploiteert, liggen er kansen én wensen samen 
een inclusieve samenleving op te bouwen. Het 
gaat om een ruimtelijk vraagstuk met een maat-
schappelijke opgave. Op basis van hun toekom-
stige plannen en de voor het dorp vastgestelde 
beleidskaders kunnen de organisaties functies 
combineren en nieuwe samenwerkingsvormen 
aangaan. Het doel: ontwikkelscenario’s die de be-
staande structuur van het dorp en het aanbod op 
gebied van sport, welzijn en zorg vernieuwen en/
of versterken.

Aanvliegroute
Behoud van de bijzondere landschappelijke 
kwaliteiten van de locatie en versterking van 
biodiversiteit is voor iedereen van belang. 
Centraal in het onderzoek staan de volgende 
vragen: op welke manier kan in de toekomst 
ver(nieuw)bouwd worden? Hoe kunnen kansen 
voor nieuwe woningbouw worden benut met 
behoud van de duinen en verbetering van de 
huidige infrastructuur? 

Analyse Visie

‘Het is een unieke kans op 
maatschappelijke integratie, 

levensloopbestendige en 
natuur inclusieve  toekomst.’

Achtergrond & vertrekpunt
In het kustdorp Wijk aan Zee moeten de 4 
betrokken organisaties op korte of mid-
dellange termijn verbouwen, verhuizen of 
vernieuwen. Ze zijn actief op het gebied van 
zorg, welzijn, sport en onderwijs. Ze kunnen 
elkaars plannen en ambities versterken, 
en met de (her)ontwikkeling van hun eigen 
locatie een bijdrage leveren voor Wijk aan 
Zee en haar bewoners. Ze zoeken naar 
een functionele en ruimtelijke clustering 
die meerwaarde creëert voor het dorp: 
inclusiviteit, verbinding tussen groepen 
inwoners, een levendig centrum, logistieke 
en sociale samenhang, betaalbare, levens-
loopbestendige- en starterswoningen en 
natuurbehoud.

Wijk aan Zee heeft ongeveer 2400 inwo-
ners. Het ligt als een enclave ingeklemd 
tussen het staalbedrijf Tata Steel, de 
Noordzee en het Noord-Hollands Duin-
reservaat, wat voor bijzondere landschap-
pelijke omstandigheden en kwaliteit zorgt. 
Het dorp ondervindt de afgelopen jaren 
de negatieve gevolgen van de landelijke 
krimp- en vergrijzingstrend woonplaatsen 
en van het te kleine aantal beschikbare en 
betaalbare woningen.

Inzichten
Dit resulteert in scheve verhoudingen in 
de ruimteverdeling. Jongeren trekken weg 
omdat er geen starterswoningen beschik-
baar zijn. Ouderen blijven in te grote huizen 

Wijk aan Zee 2.0 / Dorpsraad Wijk aan Zee - Stichting Dorpshuis - Participatieraad en Gemeente Beverwijk - Werkgroep Dorpsplan - Heliomare - 
Hartekamp Groep - Stichting Fedra - SaWaZ - Gangmaker Annabel Thomas - Bewoners van Wijk aan Zee - Space & Matter 

zitten of verlaten tegen hun zin in het dorp 
voor een zorgwoning ergens anders. Mede 
hierdoor brokkelt het draagvlak af voor 
sport-, zorg- en welzijn voorzieningen die 
wel nodig zijn voor in het dorp wonende 
kinderen, jongeren en ouderen. Het on-
derzoek en het participatieproces hebben 
aangetoond dat de nieuwe ontwikkelingen 
op maatschappelijk draagvlak kunnen re-
kenen en wel op draagvlak bij de betrokken 
stakeholders. Er is tijdens het proces veel 
positieve energie ontstaan om samen op 
zoek te gaan naar meerwaarde voor Wijk 
aan Zee.  
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De kansen en bedreigingen van de toekomstige 
ontwikkelingen zijn inzichtelijk, begrijpelijk en be-
spreekbaar gemaakt in een serie van workshops 
en presentaties, zodat alle betrokkenen en geïn-
teresseerden aan een gemeenschappelijk gedra-
gen plan voor hun eigen leefomgeving konden 
werken. Tijdens het onderzoek is aan de inwoners 
gevraagd welke thema’s aandacht vereisen. Aan 
de hand van voorbeelden, tekeningen en een 
maquette hebben we de basis voor een beeldkwa-
liteitsplan voor Dorpsduinen gelegd en de actie-
punten voor alle nieuwe ontwikkelingen geformu-
leerd. De geformuleerde speerpunten zijn tijdens 
het participatieproces vertaald naar vier ruimtelij-

ke scenario’s die zoveel mogelijk binnen het gel-
dende bestemmingsplan en overige (bouw)regels 
passen. Om de voor- en nadelen van alle opties zo 
goed mogelijk te kunnen vergelijken, verschillen 
de scenario’s aanzienlijk van elkaar. Binnen de 
doorlooptijd van het onderzoek was er onvoldoen-
de bekend over het toekomstige programma, de 
eisen, de planning en de financiële kaders van de 
vier betrokken organisaties. Daarnaast was het 
juist de wens om inspiratie en mogelijkheden voor 
Dorpsduinen in beeld te krijgen en het gesprek 
tussen dorpsbewoners en stakeholders onderling 
op gang te helpen. Daarom hebben we bewust 
voor meerdere scenario’s gekozen. 

What’s next?Uitwerking

Zorgzaam Beperkte aanvulling woonprogramma, nieuw zorgcluster en 
verbetering van infrastructuur in Dorpsduinen.

Bestaande situatie Kansen en obstakels Dorpsduinen: afgelegen 
organisaties en inefficiënt gebruik van grote parkeervlakken.

Duinpark Maximale ruimte vrij voor transformatie en natuur: een totaal 
nieuw aangezicht van de Dorpsduinen.

Maatschappelijk Dorpsuitbreiding met een nieuw publiek gebouw dat 
nieuwe samenwerkingsverbanden en ontmoeting stimuleert.

Behoudend Iedereen trekt eigen plan: een gemiste kans en risico dat op 
termijn functies uit het dorp verdwijnen. Geen vernieuwing.

Combi Multifunctioneel gebruik op een van de huidige locaties. Tijdelijk 
onderkomen nodig tijdens de (ver)bouw.

Wijk aan Zee 2.0 / Dorpsraad Wijk aan Zee - Stichting Dorpshuis - Participatieraad en Gemeente Beverwijk - Werkgroep Dorpsplan - Heliomare - 
Hartekamp Groep - Stichting Fedra - SaWaZ - Gangmaker Annabel Thomas - Bewoners van Wijk aan Zee - Space & Matter 

Volgende stappen en aanbevelingen
Deze studie biedt een goede aanzet voor een 
(vernieuwde) gebiedsvisie Dorpsduinen; een 
helder kader waaraan alle belanghebbenden de 
toekomstscenario’s kunnen spiegelen. Op basis 
hiervan kunnen de ontwikkelambities en afspra-
ken worden vastgelegd rondom grondposities, 
beschikbare budgetten en mogelijke samenwer-
kingsverbanden vastgesteld worden, vooraf-
gaand aan een uitwerking van concrete plannen. 
De volgende stap in het proces is een intentie-
verklaring tot samenwerking tussen de organisa-
ties om gezamenlijk tot een economisch haalbare 
opgave komen. 

Betrokkenheid van de gemeente Beverwijk en be-
stuurlijk draagvlak is cruciaal voor het ontwikkelen 
van de gebiedsvisie. De gemeente kan hierin een 
verbindende rol vervullen, meedenken over inno-
vatieve vormen van aanbesteding om zelfbouw 
te stimuleren en binnen eigen beleidskaders en 
verantwoordelijkheden stap voor stap (financiële) 
ruimte genereren om de plannen rondom Dorps-
duinen op gang te helpen. 
De Dorpsraad, Participatieraad, Werkgroep 
Dorpsplan en SaWaZ zijn daarbij de verbindende 
schakel tussen de belanghebbenden en de bewo-
ners die stilstand in dit project moet voorkomen.

Toolbox: Ontwikkelde opties en typologieën voor combinatie van verschillende programma’s en aansluiting op het duinlandschap, maken gebruik van de 
kwaliteiten en versterken ze.

‘Wij kunnen in de toekomst 
meer voor het dorp 

betekenen en bouwen op 
de vraag van haar inwoners’
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Betrokkenen:
Living LAB 040 BV + 
Monique Donker, Jos 
Lichtenberg.
KAW / Studio M10 + 
Jackel Henstra, Vera van 
Wijk, Douwe Boonstra.
Teun Verberne 
Consultancy  +
Teun Verberne.
Gemeente Eindhoven + 
Mariska Louman.

Compact en fijn wonen 
in de stad van morgen

Steden staan voor een grote verdichtingsopgave. In 
de verdichting lijkt compact wonen het tovermiddel. 
Maar biedt dit wel de oplossing? De leefbaarheid 
dient voorop te staan. Welke nieuwe woonbehoeften 
ontstaan bij compact wonen? Kan eigenaarschap 
bijdragen aan welzijn, verantwoordelijkheid nemen 
over de aarde en sociale interactie in een vitale stad? 
Dit ontwerpend onderzoek is een zoektocht naar 
spelregels voor de compacte stad van morgen, binnen 
de context van Living LAB 040, proeftuin in Eindhoven.

Eindhoven

Compact en fijn wonen in de stad van morgen / Living LAB 040 BV - KAW/Studio M10 - Teun Verberne Consultancy - Gemeente Eindhoven

  stad en dorp, maatschappij17
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Impressie Living LAB 040
Living LAB 040 met De Buurtkamer en de Stadskamer (bovenzijde).

De samenleving doet het samen 
De veranderende relatie tussen overheid en bewoners.

Innovatiepijlers Living LAB 040
Bouwen aan de vijf innovatiepijlers vanuit eigenaarschap.

Verbondenheid van bewoners met de plek
Voorbij de transitie: een wederkerige buurt door bewoners. 

Zorgen voor... wordt 
zorgen dat... 
Ontwerpen aan een 
buurtecosysteem 
waarin wonen de basis is, 
gericht op de gedeelde 
omgeving en sociaal 
georganiseerd. Bewoners 
dragen zorg voor de 
gezamenlijke ruimte 
vanuit samen werking met 
de professionele wereld. 
De organisatie kan een 
doorontwikkeling zijn van 
bewezen entiteiten als bij-
voorbeeld het Wijkbedrijf. 

Analyse van het 
programma van 
Kalkbreite
Het programma is 
gebaseerd op activiteiten 
in plaats van ruimtes. 
Opvallend is dat 48% van 
de ruimte bestemd is als 
(privé) wonen, de overige 
52% is voor het collectief. 

Interpretatie opgave
De sociale waarde van de buurt blijft vaak on-
benut, terwijl hierin kansen liggen. Denk aan het 
verminderen van eenzaamheid en de mogelijk-
heid voor ouderen langer thuis te wonen. Deze 
waarde kan worden geactiveerd door de buurt 
te ontwerpen als wederkerig ecosysteem met 
wonen als basis. De directe woonomgeving kan 
de voedingsbodem zijn om elkaar (vaker) te zien, 
beter te leren kennen en er voor elkaar te zijn. 
De kracht achter dit ecosysteem is een geor-
ganiseerde buurt waarin vrijblijvend ontmoeten 
plaatsmaakt voor vanzelfsprekend ontmoeten.

Aanvliegroute
Om te verkennen hoe je kan inzetten op 
eigenaar schap is een kleine bibliotheek met 
collectieve projecten aangelegd met projecten 
die zijn geïnitieerd door bewoners. Het complex 
Kalkbreite in Zürich is een succesvol voorbeeld 
van een georganiseerd collectief van tweehon-
derdvijftig bewoners in één gebouw als buurt met 
veel voorzieningen. Het DNA van dit project is 
onderzocht: wat gebeurt er als je de muren van 
dit woongebouw weghaalt en van het gebouw 
weer een buurt maakt? 

Analyse Visie

‘Gemeenten realiseren 
zich dat bewoners waarde 

en kwaliteit aan diensten 
en hun leefomgeving 

toevoegen.’  
VNG

Achtergrond & vertrekpunt
Compact wonen gaat verder dan het sim-
pelweg verkleinen van het woonoppervlak. 
Woonfuncties worden naar buiten geduwd, 
waardoor de grenzen tussen privé, collec-
tief en openbaar, vervagen. De buitenruim-
te, publieke en collectieve voorzieningen 
krijgen hierdoor een nieuwe betekenis. 
Het verdichten heeft ook impact op de 
bestaande structuur en het woongenot van 
huidige inwoners. We willen niet inleveren 
op kwaliteit, maar juist versterken voor een 
duurzaam leefgebied. De innovatiepijlers 
van het Living LAB 040 vormen daarbij ons 
kompas. Om innovatie aan te jagen zijn 
deze uitgewerkt in inspiratiekaarten. 

Verder is, om de complexiteit te doorgron-
den, in het onderzoek onderscheid ge-
maakt tussen harde factoren (de hardware 
van de stad) en de zachte factoren (sociale 
inclusie) en gekeken naar mogelijkheden 
om eigenaarschap te activeren. 

Inzichten
De overgang tussen privé en openbare 
ruimte is een harde scheiding in eigen-
domsverhoudingen. Ontmoeten is toevallig 
en op zijn minst vrijblijvend. Op die manier 
blijft het moeilijk om een duurzame relatie 
te creëren via activiteiten (uit: www.
buurtbanden.nl/yoga-bingo-en-gebed). Bij 
compact wonen is het huis een thuishonk 

waarin mensen zich kunnen terugtrekken. 
Dat maakt de openbare ruimte als ontmoe-
tingsplek steeds belangrijker. Bewoners 
spelen steeds vaker een actieve rol in de 
inrichting en het gebruik van de openbare 
ruimte, waar de gemeente eigenaar is. Wat 
als we de rol van de gemeente er tussenuit 
halen? Kunnen bewoners dan eigenaar-
schap ontwikkelen? Kunnen we daarmee 
een nieuwe verhouding tussen overheid en 
bewoner activeren? Stimuleert het zorg-
dragen voor de openbare ruimte ontmoe-
tingen? En kan dit samenspel uiteindelijk 
resulteren in waardevol zijn voor elkaar?

Compact en fijn wonen in de stad van morgen / Living LAB 040 BV - KAW/Studio M10 - Teun Verberne Consultancy - Gemeente Eindhoven
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Volgende stappen en aanbevelingen
Dit onderzoek pleit voor een nieuwe aanpak: van 
bewonersparticipatie naar het ontwerpen van 
een waarde gedreven buurtecosysteem. Een 
verschuiving van vertrekpunt vanuit het individu 
naar het organiseren van collectief belang. De 
ontwikkelde set van spelregels om het eige-
naarschap te faciliteren en de innovatiepijlers, 
die eigenaarschap activeren en mogelijk maken, 
worden binnen het Living LAB 040 in de praktijk 
getoetst, om ze vervolgens te kunnen projecte-
ren op de stad. Daarbij betrekken we de bewo-
ners van het Living LAB 040, de buurt en omwo-
nenden en gaan we de value case voor de buurt 
verder ontwikkelen.

Ontwikkeling van buurtecosystemen vraagt 
vroegtijdige betrokkenheid bewoners in het ont-
wikkel- en ontwerpproces. Zo ontstaat eigenaar-
schap en ruimte om voor elkaar van betekenis te 
kunnen zijn. Dit zijn we nu niet gewend bij wijkont-
wikkeling, nieuwbouw en renovatieopgaven. Door 
als gemeenten, corporaties en ontwikkelaars 
deze stap te zetten, plaatsen ze zich in een nieu-
we rol om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
vitale steden. Ga verder dan alleen het ontwer-
pen aan de plek voor ontmoeting. Faciliteer en 
activeer en biedt bewoners handreikingen om te 
bouwen aan value case. 

Kalkbreite kent een duidelijke ruimtelijke opbouw 
die voortkomt uit de sociale opbouw. Wat op-
valt, is dat maximaal tien woningen tezamen een 
cluster vormen. Het sociologisch vetrekpunt is 
dat groepen van deze omvang een sterke sociale 
structuur kennen. Bewoners zijn betrokken, hel-
pen elkaar en spreken elkaar aan. Al deze clus-
ters hebben een gedeelde ruimte die varieert van 
verkeersruimte tot en met gezamenlijk keukens 
en zogenaamde ‘woonjokers’, ruimte als tijdelijk 
verlengstuk van de woning. 

In het onderzoek is het cluster vertaald in diverse 
ruimtelijke bouwstenen voor het buurtecosys-
teem. De bouwstenen maken het mogelijk dat de 
sociale structuur ruimtelijk vertaald en onder-
steund wordt. Samen vormen ze een netwerk 
van sociale, gedeelde ruimten. Zo’n netwerk 
vertrekt vanuit één cluster, maar zorgt ook voor 

verbinding tussen twee clusters die bijvoorbeeld 
een gezamenlijke entree delen. Dit reikt zo ver 
dat bewoners zorgdragen voor eigen gedeelde 
ruimte, maar van hieruit ook deelnemen aan (de 
inrichting van) de openbare ruimte. Deze in elkaar 
grijpende sociale ruimten vormen een nieuw 
weefsel en de basis van het buurtecosysteem. 

Dit weefsel werkt als een mozaïek van eigenaar-
schap die een rijke diversiteit aan sociale verbin-
dingen genereert. Hierin is het cluster voor de 
bewoner zijn thuishonk. Door de wijze waarop so-
ciale ruimtes aan een cluster verbonden zijn, ont-
staan ook georganiseerde clusters. Zorgdragen 
voor de ruimte en zorgdragen voor elkaar vallen 
op een vanzelfsprekende manier samen. Toch 
biedt dit geen garanties voor eigenaarschap. De 
ruimtelijke opbouw en organisatie zijn ondersteu-
nend aan de onderlinge sociale contacten. 

What’s next?Uitwerking

Stadskamer Living LAB  Ruimtelijke doorontwikkeling van de Stadskamer aan de hand van een mozaiek van eigenaarschap als een nieuw stedelijk 
weefsel.

Anlayse van gelaagdheid van Kalkbreite
Bewoners, woningen en clusters.

Ontwerpen aan eigenaarschap Schakelen van bouwstenen tot een stadskamer van Living LAB 040.

Mozaïek van eigenaarschap
Eigenaarschap in alle lagen van bouwsteen tot een stadskamer. 

meer informatie:
www.livinglab040.com

‘Wat in het klein lukt en 
energie geeft groeit vanzelf. 

Wat groots wordt opgezet 
en niet van de grond komt, 

eindigt in niets.’
Marcel Tankink, initiatiefnemer Wijkbedrijf

Compact en fijn wonen in de stad van morgen / Living LAB 040 BV - KAW/Studio M10 - Teun Verberne Consultancy - Gemeente Eindhoven

1. Bewoners organiseren zich
2. Definiëren van de bouwplots 
3. Bewoners benoemen activiteiten
4. Differentiatie in hoogte en typologie
5. Bewoners verbinden ruimtelijk
6. Differentiatie in dichtheid
7. Bewoners differentiëren collectieve-   
    en private ruimte 

2 á 3 clusters
entree clusters

Galerij en dak
met gedeelde ruimte

Communityplein
van clusters

verbinding 2e laag

https://www.livinglab040.com
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Betrokkenen:
Dutch Design Foundation 
+ Joanne Houmes,
Evelien ten Elsen,
Dries van Wagenberg. 
STUDIO 1:1  +
Eveline Visser, 
Lucas Zoutendijk, 
Thom Bronneberg,
Miriam van Eck.
Gemeente Eindhoven +
Thijs van Son.

Blik voor Groen

Wat als leefbaarheid centraal staat bij het ontwerpen 
van mobiliteit? Als het positief kan bijdragen aan het 
milieu? Of vervoersbewegingen kan voorkomen? 
Het Embassy Lab Blik voor Groen zetten we in als 
leertool. We onderzoeken en analyseren eerdere 
experimenten in verschillende steden. Hoe zijn die 
opgezet en wat kunnen we daarvan leren, zowel over 
ruimtelijk ontwerp, de mate van tijdelijkheid als over 
de rol van instanties, overheid en bewoners.

Eindhoven

Blik voor Groen / Dutch Design Foundation - STUDIO 1:1 - Gemeente Eindhoven

  stad en dorp, water en klimaat18
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De kaart hieronder laat parkeerplekken op straatniveau in Eindhoven zien. Het totale oppervlakte betreft 2.250.000 m2. 

Bijschrift 
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.

Bijschrift 
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.

Hittestress en 
wateroverlast
De kaart links laat 
het stedelijk hitte-
eilandeffect in Eindhoven 
zien. De kaart rechts 
toont de locatie waar 
wateroverlast op 
straatniveau plaatsvindt 
bij een piekbui (≥70 mm 
in 2 uur). 

Groenbeleid en 
rioolvervanging
De kaart links laat de 
ambitiekaart van het 
groenbeleidsplan zien van 
de Gemeente Eindhoven 
met de potentiële straten 
en buurten voor een 
groene(re) verbinding in 
de stad. De kaart rechts 
toont alle geplande 
rioolvervangingen, een 
goede aanleiding om 
met bewoners aan de 
slag te gaan, en de straat 
leefbaarder in te richten.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Een straat leefbaar maken, gaat over meer dan 
auto’s eruit, groen erin. Er spelen meerdere 
thema’s die meegenomen moeten worden in 
de totstandkoming van een leefbare straat, 
zoals de mate van hittestress en leefbaarheid, 
wateroverlast, verstening, staat van het riool en 
wenselijkheid van een groenverbinding.

De urgentie van deze thema’s vraagt om 
bepaalde straten en wijken waarin deze het 
meest spelen daadwerkelijk te veranderen. Niet 
alleen omdat minder ‘blik’ en meer groen er 
aantrekkelijk uitziet, maar vooral omdat we met 
een groenere straat allerlei problemen kunnen 
aanpakken.

'Het gaat er niet om de auto 
te verbannen. We moeten er 

anders mee omgaan.' 
Rob Adams

Curator Embassy of Mobility

Achtergrond & vertrekpunt 
Eindhoven telt 2.250.000 vierkante meter 
aan parkeerplekken op straatniveau. De 
noodzaak om tot meer leefbare straten, 
buurten en wijken te komen, is groot. 
Onderzoek in België (Straatvinken) laat zien 
dat de hoeveelheid en het type verkeer 
in de straat directe invloed heeft op hoe 
bewoners zich voelen. In prognoses van 
het CBS is te zien dat het aantal inwoners in 
Eindhoven tot 2050 zal toenemen met 21%. 
De druk op de stad neemt hierdoor verder 
toe. Verder laten verschillende klimaat-
modellen van onder andere het KNMI en 
de Klimaateffect-atlas zien dat klimaat-
verandering mogelijk voor warmer weer 
gaat zorgen. Ook zal het in de toekomst 
frequenter en harder gaan regenen, wat 
lokale wateroverlast kan veroorzaken.

Groen is in veel gevallen (een groot deel 
van) de oplossing. Groen heeft een positief 
effect op de psychische en lichamelijke 
gezondheid van mensen. Kinderen in een 
groene omgeving gaan bijvoorbeeld vaker 
naar buiten. Ze bewegen meer, waardoor 
de kans op overgewicht afneemt. Groen 
heeft ook een direct verkoelend effect op 
de omgeving, en kan dus bijdragen aan een 
lagere omgevingstemperatuur. Tot slot kan 
groen bijdragen aan het opvangen van een 
piekbui, doordat hemelwater de grond in 
kan trekken en daarmee het rioolsysteem 
niet (over)belast.

Inzichten
De analyse van gerealiseerde projecten en 
bijbehorende processen leverde een be-
langrijke conclusie op. Voor het slagen van 
een project – tijdelijk of permanent – zijn 
bewonersbetrokkenheid, -participatie en 
frequente communicatie richting bewoners 
essentieel. Vanaf het moment dat bewo-
ners meedoen, moet een project open 
starten, waardoor er voldoende ruimte 
voor hen is om hun ideeën, dromen en 
wensen te kunnen delen. Pas daarna komt 
het (schets)ontwerp in beeld. Daarbij is 
het van belang gedurende het hele proces 
meerdere ontwerpsessies met bewoners 
te organiseren om samen met elkaar tot 
een ontwerp te komen.

2.250.000 m²

Blik voor Groen / Dutch Design Foundation - STUDIO 1:1 - Gemeente Eindhoven

Analyse Visie
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Volgende stappen en aanbevelingen
Vanuit verschillende thematieken heeft 
STUDIO 1:1 op een integrale manier een 
ruimtelijke analyse uitgevoerd op het niveau van 
stad, wijk en op parkeerplek. Op basis hiervan 
is een reeks potentiële locaties (straten/wijken) 
geselecteerd voor een pilot in 2022. De urgente 
inhoudelijke thema’s kunnen dan meegenomen 
worden in het verhaal richting de wijk om 
draagvlak te creëren.
Op basis van de ruimtelijke-, project- en 
procesanalyse van referentieprojecten, stelt 
STUDIO 1:1 voor om voorafgaand aan de start 
van de pilot eerst een aantal beleidsmatige en 
procesmatige keuzes te maken:

1. Bepaal het totaal aantal pilots. Bij een minimum 
van vijf blijft het gecreëerde draagvlak 
behouden en kunnen lessen uit de vorige pilot 
meegenomen worden in de volgende. 
 

2. Neem een permanente aanpassing van een 
straat als einddoel. 

3. Organiseer voorafgaand aan de pilot(s) uren 
en middelen om continuïteit van de pilot(s) te 
borgen.

4. Maak een communicatieplan voor het hele 
traject, inclusief voorbereiding (oproep 
bewoners, processtappen, et cetera).

Hierna kan de (eerste) pilot starten. De keuze in 
welke straat of buurt deze start, is belangrijk, 
bijvoorbeeld op inhoudelijke gronden. Het is 
ook denkbaar een ‘oproep’ te doen aan de stad. 
Vervolgens kunnen de verschillende proces-
stappen doorlopen worden, zoals weergegeven 
in de tijdslijn hierboven. Momenteel worden de 
mogelijkheden onderzocht voor een pilot in 
Brainport Regio met de Embassy of Mobility, 
overige partners en de gemeente Eindhoven.

Om de bewonerssessies en participatie-
momenten goed in te steken, introduceert 
STUDIO 1:1 een specifieke methode: Serious 
Game, een spel waarin bewoners samen 
met professionals hun huidige straat profiel 
veranderen in een potentieel toekomst-
beeld. Inzet is het groener maken van de 
straat. Voor de haalbaarheid ervan spelen 
verschillende aspecten een belangrijke rol: 
technische voorzieningen (infiltratiekratten), 
klimaatadaptieve toepassingen en elementen 
om de straat socialer en leefbaarder te maken. 

De deelnemers kunnen ontwerpelementen met 
modules en blokjes uitbreiden of aanpassen. 
Hetzelfde geldt voor het straatprofiel. Boven-
dien is deze methode per pilot meerdere keren 
in te zetten, bijvoorbeeld in de verschillende 
bewoners sessies. Daarmee is het een waarde-
vol participatie- en communicatie middel voor 
bewoners onderling en tussen bewoners en 
professionals.

What’s next?Uitwerking

Plan van aanpak
Volg de betrokkenheid van de bewoners op door een pilot die kan leiden tot een permanente aanpassing van hun straat.

‘Interessant, ik word er 
erg enthousiast van!’ 

Maartje van den Bosch
Woonconsulent Leefbaarheid, Trudo

Experiment / 
participatie

Schetsontwerp

Terug
koppeling Informatie 

Lunch

Brunch

Avond

Lego

Knippen / 
plakken

Stikkeren

Uitnodiging / 
informatie

ge
meente

ge
meente

Droom  
/ Schets
moment

be
woners

bewoners

jaarjaar 

Ontwerp / 
plant

keuzes 

Schetsontwerp

Evaluatie 
moment Uitvoering

be
woners

ge
meente

ge
meente

ge
meente

Definitief 
ontwerp

Terug
koppeling 

Tentoon-
stelling

Buurt 
app

jaarjaar

A    Groene elementen
B    Technische voorzieningen
C    Klimaat-adaptief
D    Sociaal spelen - ontmoeten

A

B

C

D

Impressie
Potentieel eindresultaat van de Terwestenstraat in Eindhoven.

Impressie
Potentieel eindresultaat van de Vinckenbrinckstraat in Eindhoven.

Schetsontwerp
Schetsontwerp Serious Game om samen met bewoners aan de slag te gaan 
met het leefbaarder maken van hun straatprofiel.

Prototype
Testmodel Serious Game op de Dutch Design Week als onderdeel van de 
Embassy of Mobility.

Blik voor Groen / Dutch Design Foundation - STUDIO 1:1 - Gemeente Eindhoven
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Betrokkenen:
Ruimtevolk + Anne 
Seghers, Eva Hexspoor, 
Jos Kenter, Annemiek 
Wiggers.
Provincie Overijssel 
+ Mark Oomen, Erik 
Schumacher, Helga van 
der Haagen, Wim Dijkstra, 
Marc Beeftink.
Gemeente Ommen/
Hardenberg/Dalfsen + 
Sandro Vlug, Rik Beumer, 
Carola Troost.
Gemeente Rijssen-Holten 
+ Joanna Spakman.
Stationsmanagers + Lars 
Sieverink, Peter Ananias.

Bestemming verrijkt

In Overijssel groeit het verschil in bereikbaarheid 
tussen grote en kleinere steden en dorpen. 
Bereikbaarheid is een belangrijke factor voor 
leefbaarheid en een urgente toekomstrichting 
voor vitale en veerkrachtige steden en dorpen.
Hoe kunnen de stationsomgevingen van de 
kleinere stations in Overijssel veranderen in 
slimme en aantrekkelijke mobiliteitshubs voor 
een robuuster mobiliteitssysteem en tegelijkertijd 
sociaal-maatschappelijke meerwaarde creëren 
door ze te koppelen aan lokale opgaven?

Overijssel

Bestemming verrijkt / Ruimtevolk - Provincie Overijssel - NS

 mobiliteit19
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SWOT-analyse
Voorbeelduitwerking station Ommen. Op basis van de analyse, locatiebe-
zoek en interviews met de stationsmanagers en de provincie Overijssel zijn 
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geformuleerd voor het station.

Ligging, positie in het spoornetwerk en reizigersprofiel
Voorbeelduitwerking station Ommen. Analyse van de regionale ligging en 
lokale stationsomgeving, de positie in het spoornetwerk, de stromen van 
in- en uitgaande reizigers en de aanwezige faciliteiten op het station.

Vlindermodel Bertolini
Het vlindermodel 
van Bertolini kent zijn 
beperkingen. Het is 
datagedreven en focust 
op meetbare criteria 
aan zowel de knoop- als 
plaatszijde. Dit maakt 
het geschikt voor een 
inventariserende analyse 
van de bestaande 
situatie, maar het 
model biedt nauwelijks 
de mogelijkheid 
voor koppeling aan 
toekomstige sociaal-
maatschappelijke 
opgaven. Daarnaast 
biedt het geen concrete 
handreikingen om - 
via beleidskeuzes of 
ontwerpingrepen - de 
stationsomgeving te 
verbeteren.

Een herijkt vlindermodel 
voor kleine stations
De knoop-zijde met de 
belangrijke ‘knoppen’ 
om de robuustheid 
van het netwerk rond 
een sprinterstation 
te beïnvloeden, blijft 
ongewijzigd. Aan de 
plaats-zijde voegen we 
nieuwe criteria toe. Zo 
zetten we in plaats van 
intensivering in op het 
faciliteren/ontzorgen 
van doelgroepen. Denk 
hierbij aan het aanbieden 
van alternatieve opties 
voor openbaar vervoer 
of het toevoegen 
van voorzieningen 
en ontwerpingrepen 
om doelgroepen en 
maatschappelijke 
opgaven te koppelen.

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
Drie voorbeeldstations zijn als casus uitgewerkt:
Holten (Sprinterstation nabij centrum kern of 
dorp), Hengelo Gezondheidspark (Voorstad-
station) en Ommen (Decentraal station). 

Inzichten
De kleine stations zijn verbonden met sprinter-
verbindingen in lage frequenties. De busverbin-
ding staat vaak onder druk. Meerwaarde ligt in 
het landschap of in de aanwezige voorzieningen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
We herijken het knoop-plaatsmodel van 
Bertolini naar een model dat beter aansluit bij 
ontwerp oplossingen en beter is afgesteld op 
relevante criteria voor stationsgebieden van 

kleinere kernen en dorpen. Onze focus ligt op 
de ‘knoppen’ waaraan een ontwerper of beleids-
maker kan draaien.

Bestemming verrijkt / Ruimtevolk - Provincie Overijssel - NS
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Volgende stappen en aanbevelingen
Uit de drie casuslocaties hebben we generieke 
bouwstenen gedestilleerd voor (toekomstige) 
beleidskeuzes en ontwerpmaatregelen en 
een provinciale quick scan ontwikkeld met 
alle kleine stationsomgevingen in Overijssel. 
De geoptimaliseerde vlindermodellen van de 
drie casusstations laten zien waar voor ieder 

type station het grootste voordeel te behalen 
valt. Met de voorbeelduitwerkingen en een 
inspiratieoverzicht van best practices bieden we 
de provincie zowel handvatten als middelen om 
hun mobiliteitsopgave te prioriteren en gericht 
aan te pakken. 

Uitwerking
Per casus hebben we op visie- en schetsniveau 
een voorbeeld uitgewerkt. De voorgestelde 
ontwerpingrepen en functies zijn gekoppeld aan 
de hoofdonderdelen van het geoptimaliseerde 
vlinder model en aan de belangrijkste doelgroe-
pen, zodat ruimtelijke aanpassingen ook aan 
lokale sociaal-maatschappelijke opgaven een 
positieve impuls geven.

What’s next?

 ‘Hoe kan het concept 
mobiliteitshub worden 

ingepast en welke (nieuwe) 
mobiliteitsconcepten 

kunnen worden ingezet?’

Quickscan van decentrale stations in Overijssel in een grof vlindermodel, selectie per type 4, 5 en 6

Voorbeelduitwerkingen station Ommen

Inspiratieproject: Zevenaar Inspiratieproject: Barneveld Noord Inspiratieproject: Putten

Bestemming verrijkt / Ruimtevolk - Provincie Overijssel - NS

Type 4 - Sprinterstation nabij centrum kern of dorp

Type 5 - Voorstadstation

Type 6 - Decentraal station
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Betrokkenen:
FABRICations. + Eric 
Frijters, Olv Klein, Rens 
Wijnakker, Elmira Jafari, 
Duong Bui, Matthijs 
Breunissen, Lisheng 
Jiang.
TNO + Bram Kin.
Gemeente Zwolle + Dana 
Zijlmans, Pieter de Jong, 
Ronald IJsselsteijn, 
Doesjka Majdandzic, 
Gerjan Timmerman.

Ontwerpen 
aan stadslogistiek

Wat betekent stedelijke logistiek in een hoogstedelijke 
wijk, ingericht op voetgangers, fietsers en OV? 
De komende vijftien jaar wordt de Spoorzone naast 
station Zwolle getransformeerd tot een gemengde, 
autoluwe wijk. Dit levert een flinke toename op van 
logistieke bewegingen: pakketdiensten en leveranciers, 
maar ook bouw, afvalstromen en onderhoud. Ontwerp-
oplossingen op schaal van netwerk, hubs, openbare 
ruimte en gebouw bieden een samenhangend pakket dat 
de Spoorzone bruisend en vitaal houdt. 

Zwolle

Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle / FABRICations - TNO - Gemeente Zwolle

  mobiliteit, stad en dorp20
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Overzicht inpassing stedelijke logistiek Zes logistieke sectoren met ieder een eigen mogelijke set ruimtelijke oplossingen

Multifunctionaliteit en 
inpassing
Voor de spoorzone 
Zwolle zijn drie typen 
hubs relevant: de OV-
hub, vooral gericht op 
personenmobiliteit; de 
buurthub, geïntegreerd 
in het stedelijk weefsel 
en nabij uitvalswegen die 
dienen als park en ride 
(P+R), maar ook in logis-
tiek een belangrijke rol 
spelen; en microhubs met 
op gebouw- of blokniveau 
gebundelde logistieke 
voorzieningen. 

Samenhang hubs en 
netwerk
Er zijn vier buurthubs 
nabij OV en uitvalswegen 
met ieder een eigen set 
functies. Meer perifere 
hubs dienen (ook) als 
pakketdistributiepunt. 
Ze bedienen zo een eigen 
superblock, terwijl de 
meer centrale hubs vooral 
gericht zijn op afhalen van 
goederen en retail. De 
(per vrachtwagen) moeilijk 
bereikbare OV-hub aan 
het station wordt ontslo-
ten via de nu monofunc-
tionele busbaan. Iedere 
hub krijgt zo een eigen 
karakter, bepaald door de 
ruimtelijke en functionele 
context.

Interpretatie opgave
De stedelijke logistiek als opgave is groot en 
lastig in te kaderen: van organisatie en netwerk 
tot concrete ingrepen in de openbare ruimte. In 
dit ontwerpend onderzoek staat de betekenis 
van stedelijke logistiek voor het gebruik van de 
openbare ruimte centraal. Hoe kunnen maatre-
gelen in- en toegepast kunnen worden, zodat zij 
niet alleen stedelijke logistiek faciliteren, maar 
ook bijdragen aan een prettige en leefbare wijk? 
Daarbij is vooral gekeken naar de potentie van 
hubs voor het stedelijk weefsel, hoe openbare 
ruimte ingericht kan worden en wat in de be-
staande gebouwen opgelost kan worden.

Aanvliegroute
Startpunt is het bestaande mobiliteitsconcept 
voor de spoorzone, waarin wordt gewerkt met 
parkeerhubs: een serie parkeervoorzieningen 
waar mensen kunnen overstappen op de fiets of 
verder kunnen lopen naar hun werk of woning. 
Deze hubs zijn nu monofunctioneel. De vraag is 
of zij een bijdrage kunnen leveren aan stedelijke 
logistiek en hoe zij ingepast kunnen worden in 
het stedelijk weefsel. Verschillende typen hubs 
hebben verschillende karakters en vragen dus 
om eigen ontwerpoplossingen. Hetzelfde geldt 
voor de inrichting van de openbare ruimte.

Analyse Visie

‘Stadslogistiek gaat over 
leveringen én over diensten. 

Ruimtelijk ontwerpers houden 
hiermee (te) weinig rekening.’

Achtergrond & vertrekpunt
De verkenning naar Spoorzone Zwolle is 
onderdeel van het onderzoekstraject City 
Logistics Lab (CiloLAB) van onder andere 
TNO. Veel steden werken op centrale 
locaties (vaak bij OV-knopen) aan gemeng-
de, autoluwe hoogstedelijke gebieden. Dit 
resulteert in veel extra logistieke stromen: 
stukgoederen, versleveringen, afval, 
pakketjes, maar ook facilitaire diensten en 
bouwlogistiek. Spoorzone Zwolle is zo’n 
gebied: een niet heel intensief bebouwd 
kantorengebied met een hogeschool en 
wat woningen, nabij station Zwolle. De 
komende vijftien jaar gaat hier een flinke 
verdichting plaatsvinden. Hoe past stede-
lijke logistiek hier ruimtelijk in? 

Inzichten
Stadslogistiek gaat over leveringen én 
over diensten, zoals die van loodgieters of 
glazenwassers. In ruimtelijke ontwerpen 
wordt hier weinig rekening mee gehouden. 
Terwijl pakketdiensten en opstelvoorzie-
ningen voor veiligheidsdiensten standaard 
onderdeel van stedenbouwkundig ontwerp 
zijn, hebben minder makkelijk te organise-
ren of reguleren stromen in hoogstedelijke 
gebieden een steeds grotere impact op 
de kwaliteit en veiligheid van de openbare 
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandige 
aannemers, facilitaire diensten of kleine 
leveranciers van winkels. Deze partijen 
veroorzaken de grootste stromen in het 
gebied. Pakketdiensten daarentegen 

zijn relatief klein. Opvallend is ook dat in 
mobiliteitsmodellen nauwelijks rekening 
is gehouden met logistieke stromen. Deze 
stromen hebben een eigen ‘gedrag’: van 
zeer frequent en met veel afleveradressen 
tot bijzonder transport van gigantische 
kunstwerken. Een belangrijk verkregen 
inzicht is de potentie van bebouwing voor 
het logistieke systeem. Binnen bebouwing 
ligt oplossingsruimte voor distributie, par-
keren, uitwisselen van goederen, et cetera. 
Hierin ligt een taak voor de ontwikkelaar. 
Daarnaast is bouwverkeer in dit type 
gebieden een permanente stroom: op het 
moment dat de wijk klaar is, zijn de oudste 
delen alweer aan renovatie toe.

Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle / FABRICations - TNO - Gemeente Zwolle

OV-Hub: aan het station Buurthub: bij ontsluiting

Deelmobiliteit 
Parkeren 
Ov halte 
Carpoolplaats 

Overslagpunt
Laadplek 
Stalling cargobikes 
Pakketpunt
Pakketkluis

Deelauto 
Bezoekersparkeren

Pakketkluis

Microhub: aan het bouwblok

Deelmobiliteit 
Ov halte(s) 
Fietsenstalling

Pakketkluis
Pakketpunt

Supermarkt to go 
Fietsreparatie 
Waterpunt

Vergaderruimte 
Flexwerkplekken 
Ontmoetingsplek

Afvalcontainers
Recyclecentrum 
Fietsreparatie 
Waterpunt

Buurtbibliotheek 
Koffiecorner 
Vergaderruimte 
Flexwerkplekken 
Kringloop 
Deelgereedschap 
Ontmoetingsplek

Afvalcontainers 
Watertap 

Deelgereedschap 
Ontmoetingsplek

ov H

Toolbox

Mobiliteit

Mogelijke functies

Distributie
Faciliteiten
Sociaal
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Volgende stappen en aanbevelingen
De coalitiepartners, een aantal ontwikkelaars 
en grondeigenaren die delen van de spoorzone 
ontwikkelen, zetten het gesprek voort en werken 
samen verder aan een goede ruimtelijke inpas-
sing van stadslogistiek. 

De logistieke sector is zeer divers, waardoor 
een breed palet aan maatregelen mogelijk en 
nodig is. Deze maatregelen spelen op alle schaal-
niveaus: op het niveau van netwerk en hubs, maar 
ook dat van gebouw en openbare ruimte. Het is 
daarbij van belang beter inzicht te krijgen in de 
ruimtebehoefte van diverse voorzieningen. Hoe 
veel parkeervoorzieningen zijn er bijvoorbeeld 

nodig voor een lokale distributie? Hiervoor zijn 
(nog) geen kengetallen beschikbaar. Dit vraagt 
per ontwikkeling om een berekening.

Niet alleen de coalitiepartners, maar ook de 
ontwerpers die betrokken zijn bij verdere uitwer-
kingen, hebben de kans en verantwoordelijkheid 
ruimte te vinden voor de verschillende aspecten 
van stedelijke logistiek. Er ligt een stevige ambitie 
om in de spoorzone een fantastische openbare 
ruimte te creëren. Door nu al rekening te houden 
met stedelijke logistiek, kan de nieuwe stedelijke 
buitenruimte volledig tot haar recht komen.

What’s next?

De buurthub aan het Hanzeplein in stedenbouwkundige context

meer informatie:
www.fabrications.nl
www.cilolab.nl

‘De gemeente en 
coalitiepartners werken 

samen verder aan goede 
ruimtelijke inpassing van 

stadslogistiek.’

Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle / FABRICations - TNO - Gemeente Zwolle

Uitwerking

Ruimte maken in 
bestaande woonstraten 
Bestaande woonstraten 
hebben erg brede profie-
len waar nu overal gepar-
keerd kan worden, terwijl 
de woningen al eigen 
opritten met parkeer-
gelegenheid hebben. 
Met een smaller profiel 
ontstaat ruimte voor een 
bredere tussenstrook die 
ingezet kan worden voor 
allerlei logistieke voor-
zieningen (bezoekers-
parkeren, microhub) maar 
ook groen- en speelvoor-
zieningen.

Logistiek van de straat 
Op een centrale voetgan-
gersboulevard komen 
veel stromen bij elkaar. 
Uitgangspunt is deze 
straat zoveel mogelijk vrij 
te spelen. Entrees van 
parkeergarages op een 
andere locatie plaatsen 
en logistiek parkeren kan 
intern worden opgelost. 
Grote kantoorgebouwen 
krijgen een eigen mi-
crohub. Voor voetgangers 
ontstaat keuzevrijheid 
door naast een breed 
trottoir een voetpad over 
het water te realiseren.

Logistieke organisatie van hubs vermindert 
de hoeveelheid en impact van vervoers-
bewegingen. Gebouwen en openbare ruimte 
bieden oplossingen voor onvoorziene logistieke 
stromen. De spoorzone is divers en varieert van 
traditionele woonstraten tot nieuwe openbare 
ruimte voor voetgangers. Dit maakt de opgave 
extra interessant.

Huidig

Huidig

Toekomst

Toekomst

https://www.fabrications.nl
https://www.cilolab.nl
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Betrokkenen:
Gemeente 
‘s-Hertogenbosch + 
Ron Bos.
Operatie frisse peper + 
Manon de Kok. 
Site Stories + 
Florian de Visser.
enlightens + 
Mies Loogman, 
Catalina Balcázar.

Blik van de Straat

Minder blik in het straatbeeld, minder vieze uitstoot, 
meer ruimte voor groen en plezier. Meer delen kan 
helpen deze doelen te bereiken. Wat is ervoor nodig om 
afstand te kunnen doen van bezit en gewoontes?
In Blik van de Straat brengen we de wensen, behoeften 
en drempels die leven in drie type wijken in beeld. 
Vanuit de vraag ‘Hoe kan duurzame deelmobiliteit 
bijdragen aan de behoeftes in de wijk?’ zijn vervolgens 
strategieën voor iedere wijk geschetst.  

‘s-Hertogenbosch

Blik van de Straat / Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Operatie frisse peper - Florian de Visser - Mies Loogman

  mobiliteit, stad en dorp21
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Gespreksstarter
Links: drempels met 
daaronder blanco 
whiteboard panelen die 
in gesprek met inwoners 
worden ingevuld. 

Rechtsboven: een 
close-up van de utopie 
met verschillende 
straatprofielen.

Interpretatie opgave
We vermoeden dat verschillende type wijken 
verschillende behoeftes hebben. Door te onder 
zoeken welke drempels inwoners van drie Bos-
sche wijken ervaren in de transitie naar duurzame 
deelmobiliteit, brengen we deze achterliggende 
behoeften in kaart. Mensen weten vaak sneller 
antwoord te geven op waarom niet dan op waar-
om wel. Wij, een gedragsveranderingsspecialist, 
een ontwerper publieke ruimte en een social 
designer, zijn met een kar vol ‘verkeersdrempels’ 
de wijken in gegaan voor het gesprek hierover 
met de inwoners. 

Aanvliegroute
De ontwikkelde kar dient als gespreksstarter 
en schetst een utopie waarin ‘delen’, ‘groen’, 
‘schoon’ en ‘iedereen’ centraal staan. Daarboven 
verrijst de realiteit: drempels die mensen 
tegenkomen in de transitie naar duurzame 
deelmobiliteit. Juist de vraag ‘Waarom maak je 
nog geen gebruik van duurzame deelmobiliteit?’ 
levert interessante inzichten in belemmeringen, 
wensen, drijfveren, (ruimtelijke) behoeften en 
kansen op. 

Analyse Visie

‘Het stimuleren en versnellen 
van duurzame deelmobiliteit 

vraagt een verandering in 
mindset, houding en gedrag.’ 

Achtergrond & vertrekpunt
Dit project maakt onderdeel uit van een grotere 
beweging die de gemeente ‘s-Hertogenbosch op 
gang wil brengen. ‘(…) samen met onze inwoners 
en bedrijven zorgen voor mobiliteit voor iedereen, 
mobiliteit die leefbaar en gezond is en klimaat- 
en energieneutraal.’ (uit: Actieplan Duurzame 
Mobiliteit (2020), p. 4) Transitie bestaat voor een 
groot deel uit gedragsverandering. Als we deze 
transitie willen faciliteren en versnellen, zullen we 
alle stakeholders moeten betrekken. Wij zetten 
in dit onderzoek de mens, de inwoner van Den 
Bosch, en het gebied centraal.

Inzichten
Het stimuleren en versnellen van duurzame 
deelmobiliteit vraagt een verandering in mindset, 
houding en gedrag van mensen. Dit is een proces 
met verschillende fasen. Je ontwerpt geen  
eindoplossing, maar steeds een vervolgstap in 
het proces. Dat kan een tussenoplossing zijn of 
een experiment. Voorwaarde is dat de mensen 
van wie gedragsverandering wenselijk is hierin 
worden meegenomen. Daarom is het belangrijk 
enthousiastelingen in de wijken te vinden en 
contacten in de wijken te verdiepen.

Blik van de Straat / Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Operatie frisse peper - Florian de Visser - Mies Loogman

Wijk 1
0,56 auto per huishouden
1,1 km tot treinstation
52,1 inwoners per hectare

Wijk 2
0,79 auto per huishouden
2,4 km tot treinstation
66,2 inwoners per hectare

Wijk 3
1,31 auto per huishouden
5,9 km tot treinstation
23,5 inwoners per hectare

Manon  de Kok, 
Operatie frisse peper
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Uitwerking

Bewegingsvrijheids-
koesteraar

Autokoesteraar met 
smetvrees

Inzichten uit het kwalitatief onderzoek hebben we 
vertaald naar vijf personas: stadse activist, socia-
le gezinsballenhooghouder, bewegingsvrijheids-
koesteraar, autokoesteraar met smetvrees en 
autoafhankelijke vrijetijdsganger. Deze archetypi-
sche representaties van wijkinwoners en potenti-
ele gebruikers zijn het uitgangspunt voor ruimtelijke 
strategieën en gesprekken met stakeholders.

‘Neem een concreet probleem 
in een wijk, kinderen naar 

zwemles brengen, en biedt 
een deeloplossing.’

Volgende stappen en aanbevelingen
De drie ruimtelijke strategieën vormen een tus-
senstap richting de eindoplossing en zijn onder-
deel van een grotere beweging op het gebied van 
duurzame deelmobiliteit in Den Bosch. Samen 
met inwoners en de gemeente toetsen we de 
strategieën en werken we ze verder uit. 

Waar wij nog veel ruimte signaleren voor verbe-
tering, is flexibel maataanbod. De mobiliteits-
behoefte van mensen verschilt niet alleen tussen 
mensen, maar ook per persoon op verschillende 
momenten van het jaar, van de week en zelfs van 
de dag. 

Wijk 1: deelvervoer als ruimtemaker
Early adopters krijgen iets terug wanneer zij 
overstappen naar een deelauto: tijdelijke oplos-
singen die voorzien in de wijkbehoeften. 

Wijk 2: deelvervoer als ontmoetingsplek
Speciale vormen van deelvervoer die bijdragen 
aan meer sociale ontmoetingen en ruimte voor 
plezier en spelen in de wijk.

Wijk 3: deelvervoer als beleving
Early adopters kunnen op een leuke manier 
autodelen onder de aandacht brengen en 
zichtbaar maken in het straatbeeld.

What’s next?

meer informatie:
mies@enlightens.nl

Blik van de Straat / Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Operatie frisse peper - Florian de Visser - Mies Loogman

Routekaart Proces naar 2050

Jennifer Artz, 
BBS De Kruiskamp
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Betrokkenen:
Gemeente Apeldoorn +
Patrick Hulshof,
Annelies Beek, Joep  
van Belkom.
Smartland Landscape 
Architects +
Léon Emmen, Klaas 
Jan Wardenaar, Magali 
Sanz, Coen Pronk.

De agrarische enclave 
van de toekomst

Uddel

De agrarische enclave van de toekomst Uddel / Gemeente Apeldoorn - Smartland Landscape Architects

Uddel ligt midden op de Veluwe, in de gemeente 
Apeldoorn. De stikstofproblematiek is hier groot, 
maar biedt ook een kans als vliegwiel voor duurzame 
ontwikkeling. Transitie van landbouw, verdienmodel 
en natuur is nodig en geven we in De agrarische 
enclave van de toekomst samen met inwoners, 
bedrijven en belanghebbenden vorm. We benutten 
de landschappelijke positie van Uddel, haar sterke 
gemeenschap en hun ondernemersgeest. 

 landbouw22
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De gebiedsexpeditie
In de tenten op locatie werden rijke en soms felle discussies gevoerd waar zowel lokale bewoners en ondernemers als regionale partijen zoals 
natuurorganisaties, waterschap, gemeente en provincie aan hebben deelgenomen.

Analyse Visie
Interpretatie opgave en aanvliegroute 
Het gebied moet van het slot en een gebiedsvisie 
is daarbij behulpzaam. Maar het zorgvuldige 
gebiedsproces met alle belanghebbenden is 
minstens zo belangrijk als de uiteindelijke visie. 
Op basis van alle input zijn drie gebiedsscenario’s 
opgesteld. De scenario’s maken aan alle 

belanghebbenden - uiteenlopend van inwoner 
tot rijksambtenaar - helder welke mogelijkheden 
er zijn voor Uddel. De komende tijd wordt 
toegewerkt naar een gezamenlijke visie en 
uitvoeringsagenda. Opnieuw samen met de 
inwoners, ondernemers, terreinbeherende 
organisaties en de overheden.

De agrarische enclave van de toekomst Uddel / Gemeente Apeldoorn - Smartland Landscape Architects

Eén van de vier gebiedskaarten: “Toekomst Agrarische sector” 

‘De toekomst van de 
kalversector, er gaat wat 
veranderen dat is zeker, 
verdwijnen zal het niet.’

Achtergrond & vertrekpunt
Er is veel intensieve veehouderij in Uddel, 
vooral kalverhouderij. Ooit was deze 
innovatief en een goede functie op de arme 
zandgronden. Nu ligt deze functie onder 
vuur door o.a. stikstofproblematiek en 
genereert ze relatief weinig inkomen. Door 
het steeds kleiner wordende perspec-
tief worstelen veel boeren met de vraag: 
stoppen, nevenactiviteiten of functie-
verandering?
De dorpen vormen de levende kernen 
in de enclave. Maar de voorzieningen 
staan onder druk. De bakker, slager en 

supermarkt hebben te weinig ruimte om 
te groeien. Er zijn te weinig starters- en 
senioren woningen. 
De inwoners zijn erg ondernemend. Veel 
inwoners hebben een eigen bedrijf, vooral 
in de (hoogwaardige) maakindustrie. 
Bedrijven willen uitbreiden, maar er is 
ruimtegebrek. 
De natuur- en klimaatopgave is groot. De 
enclave biedt een uitgelezen kans om in 
een relatief klein en besloten gebied te 
laten zien hoe duurzame ontwikkelingen 
goed kunnen worden ingezet.

Inzichten
Wij hebben ontwerpend onderzoek ingezet 
om gezamenlijk met de inwoners, onder-
nemers en belanghebbenden een gebied-
sproces te doorlopen. Een vernieuwend en 
vruchtbaar proces waarin mensen via joint 
fact finding van basiskwaliteiten, knelpun-
ten en kansen, keuzes maken in de koers-
bepaling. Met soms een pragmatische, dan 
weer een idealistische bril op. 
We hopen dat deze gebiedsgerichte aanpak 
met stikstof als vliegwiel hét voorbeeld kan 
zijn voor een integrale, landelijke aanpak.

Scenario1: “Functie volgt landschap” 
In dit scenario is het landschap de basis. Een 
landschap met grote eenheden, aaneengesloten 
natuur en 250 nieuwe woningen aan de westzijde 
van Uddel. De nieuwe economie van de enclave 
richt zich op: extensieve recreatie voor rust- en 
natuurschoonzoekers, recreatieve en educatieve 
landbouw, kringlooplandbouw op de enken en 
agrarisch gerelateerde maakindustrie.

Scenario 2: “Landschap als productiemachine”
Dit scenario benut de innovatiekracht en 
kennis in het gebied. De nieuwe economie 
van de enclave richt zich op innovatie van de 
hele veehouderijketen: veevoerproductie, 
veehouderij, vleesproductie, verpakking, 
logistiek en andere agrarisch gerelateerde 
industrieën. De innovatieve veehouderij is 
grondgebonden, diervriendelijk, natuurinclusief.

Scenario 3: “Agrarische vrijstaat”
Dit scenario gaat uit van de kracht van het lokaal 
ondernemerschap. De nieuwe economie van 
de enclave richt zich op: lokale (agrarische) 
producten, hernieuwbare energie, schoon water 
en recreatie. Ondernemers en grondeigenaren 
krijgen meer ontwikkelmogelijkheden, als de 
ontwikkeling maar past binnen een aantal 
strenge randvoorwaarden.
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Benut de kansen die vanuit het stikstofbeleid 
komen om het hele gebied te verbeteren. 
Samenwerken brengt je verder. De inwoners en 
ondernemers onderling werken al van nature 
samen. De uitdaging is om de komende jaren met 
de inwoners en overheden samen op te trekken 
om te garanderen dat Uddel een leefbaar en 
vitaal dorp blijft. 

Zoek naar een balans tussen verschillende 
doelen en ambities. Dit vergt een integrale 
gebieds visie en een integrale gebiedsgerichte 
aanpak voor de financiering en uitvoering van de 
gebiedsvisie.

Uitwerking

Wonen
250 woningen geleidelijk 
ontwikkelen aan de 
westrand van Uddel met 
de nieuwe supermarkt 
centraal in het dorp.

(Eco)systeem en klimaat
Klimaatadaptieve kavels, 
per kavel maatregelen 
nemen om water te 
bergen en vast te houden 
en CO2 te binden of 
water vasthouden in grote 
gebieden om verdroging 
tegen te gaan. Bossen 
aanplanten om CO2 te 
binden en bestaand bos 
om te vormen.

In vier kaarten zijn bestaande informatie, 
visies en uitkomsten van vijftig interviews met 
bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit 
het gebied samengebracht. 
Op 10 november 2021 organiseerden we een 
gebiedsexpeditie. Doel was aan de hand van 
de vier gebiedskaarten inzicht te krijgen in 
elkaars belangen en daarover in gesprek te 
gaan. Op basis van alle input hebben we drie 
gebiedsscenario’s ontwikkeld: functie volgt 
landschap, landschap als productiemachine en 
de agrarische vrijstaat. 

De scenario’s zijn op 14 december 2021 
tijdens een gebiedsatelier besproken met de 
belanghebbenden. In het gebiedsatelier zijn 
aan de hand van stellingen keuzes voorgelegd. 
De scenario’s en voorstellen die inhaken op 

What’s next?

‘Voor de jeugd en de 
scholen is het belangrijk 

dat er woningen 
beschikbaar blijven voor 

de starters.’ 

meer informatie:
www.apeldoorn.nl
www.smartland.nl

De agrarische enclave van de toekomst Uddel / Gemeente Apeldoorn - Smartland Landscape Architects  

Bedrijven
Agrarische-, logistieke-, 
en productiebedrijven 
clusteren op landschap-
pelijk ingepaste, natuur-
inclusieve, energieneu-
trale bedrijventerreinen, 
beter aangesloten op de 
snelweg.

Volgende stappen en aanbevelingen
Het gebiedsproces heeft een groep van bewo-
ners, ondernemers en beleidsmakers voort-
gebracht. De komende tijd werken we met deze 
groep toe naar een gezamenlijke visie met een 
uitvoeringsagenda. Opnieuw samen met de 
inwoners, ondernemers, terreinbeheerders, 
organisaties en overheden.  

Hiervoor hebben we de volgende aanbevelingen:

Een integrale blik en verbeelding brengen visies 
en belangen bij elkaar en maken discussie over 
ruimtelijke, sociale en economische toekomst-
scenario’s mogelijk. 

Door deze werkwijze tekent zich steeds meer een 
integrale visie af die richting geeft aan de agrari-
sche enclave van de toekomst. Hou dat vast. 

integraal samenwerken tussen de verschillende 
stakeholders geven de beste mogelijkheden voor 
verdere uitwerking.
Voorbeelduitwerkingen lieten daarbij zien hoe 
het zou kunnen zijn. Wat betekent het ruimtelijk 
om 250 nieuwe woningen te bouwen en op 
welke manieren zou je dat kunnen doen? Hoe 
zou je bedrijven en veehouderijen kunnen 
clusteren om de stikstofdepositie op het gebied 
als geheel te verminderen? Hoe ontwikkelen 
we de kringloopveehouderij van de toekomst, 
emissieloos en diervriendelijk? Welke vormen 
van recreatie passen het beste in de enclave? 
Hoe kunnen we natuur herstellen en biodiversiteit 
verhogen? Hoe gaan we in het gebied om met het 
veranderende klimaat? Discussiërend over deze 
vragen ontstond meer gevoel en richting bij het 
Uddel van 2040.

https://www.apeldoorn.nl
http://www.smartland.nl
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  landbouw, stad en dorp, natuur23

Betrokkenen:
Werkend Landschap +
Peter Hermens, Anne van 
Geel, Tom Michielsen.
Stichting Peel 
Natuurdorpen + Pierre 
Bos, Annie Martens,
Jan Ottens, Henk van den 
Berg.
Gemeenten Maashorst, 
Land van Cuijk en Boekel +
Willem Leenders.
Waterschap Aa & Maas +
Jan Derks.
Provincie Noord-Brabant +
Inge Kapteijns.
Boeren uit verschillende 
delen van de Peel.
Beoogd bewoners + 
Martijn Derksen, Jordy 
van Osch.
Instituut Maatschappelijke 
Innovatie + Guido 
Enthoven.
Testlab nieuwe natuur en 
klein wonen + Daan Groot.
Tiny House Nederland +
Marjolein Jonker.

Peel Natuurdorpen

Met Peel Natuurdorpen onderzoeken we de kansen 
voor landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe 
natuur op boerenland en doorbreken barricades om 
dorp en buitengebied weer met elkaar te verbinden. In 
de Peel maakt een productielandschap van maïs, lelies, 
bieten en grote stallen plaats voor bossen, heggen, 
houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland 
met koeien. De boer blijft boer, maar met een nieuw 
toekomstperspectief. Hij wordt ook woonbosbeheerder 
en landschapsvernieuwer. 

De Peel

Peel Natuurdorpen / Werkend Landschap - Stichting Peel Natuurdorpen
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Nieuwe natuur

30% - 70% bossen 30% - 70% 

(Voedsel) Bos Houtwallen (2.0) Heggen(2.0) Waterpartij Kruidenrijk grasland

200 x

Ontwerpen vanuit gebiedsplan én 
individueel belang1 Een deelgebied bestaat minimaal 

uit 100 ha nieuwe natuur2

Voor (voedsel)bos, houtwallen (2.0), heggen (2.0) en 
waterpartijen geldt een maximum van 3 Tiny houses 
per hectare

4

Tiny houses mogen alleen in de beboste delen 
geplaatst worden. Passend in het landschap en liefst 
zo, dat ze niet opvallen

5

Clustering van de huisjes in het bos is wenselijk en 
mag in kleine eenheden tot ongeveer 10 stuks. 7

6

Voor kruidenrijk grasland 
geldt: 1,5 huisje per ha

Tiny houses op een (voormalig) 
erf  hoeven  niet in het beboste 
deel geplaatst worden.

8 Clustering op een voormalig 
erf is sowieso mogelijk.

Het deelgebied bestaat voor 30%-70% uit bossen (houtwallen, heggen, waterpartijen) en wordt 
aangevuld met 30%-70% kruidenrijk grasland (blijvend grasland met minimaal 4 indicatorsoorten)3

Analyse Visie

Peel Natuurdorpen / Werkend Landschap - Stichting Peel Natuurdorpen

Verschillende 
perspectieven voor het 
landschapsbeeld
Vanuit drie perspectieven 
op landschapslandbouw 
spelen we met de ge-
wenste intensiteit van be-
bouwing, de verhouding 
gras met bos, houtwallen, 
heggen en waterpartijen. 
Ze schetsen landschaps-
beelden die in meer of 
mindere mate aansluiten 
op de bestaande omstan-
digheden. Het zijn geen 
alles-of-niets-beelden, 
maar bouwblokken om in 
specifieke contexten tot 
een passend landschaps-
beeld te komen.

Voor, door en met 
boeren
Nieuw perspectief voor 
het boerenbedrijf staat 
centraal. Elke stap in 
proces en ontwerp 
gebeurt in nauwe 
overeenstemming met 
de deel nemende grond-
eigenaren. Ook over-
heden en toekomstige 
bewoners zijn betrokken.

Wonen als instrument 
voor prachtige nieuwe 
landschappen
De wooncomponent is 
geen doel op zich, maar 
een middel om met een 
gezonde boekhouding te 
werken aan gebieds-
gerichte scenario’s voor 
getergde landschappen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Peel Natuurdorpen stimuleert landschaps-
landbouw bij boeren: klein en fijn wonen in nieuwe 
natuur op boerenland in boerenhand. 
Met verschillende perspectieven voor landschap, 

bepalen van urgente opgaven en verschillende 
ordeningsprincipes voor de ruimtelijke bouw-
stenen kan wonen ingezet worden als instrument 
voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Wonen

Natuur

Landbouw

Landschaps 
Landbouw

De Her-ontginners

De Arcadische Peel 

Wonen bij de boer

Voorbeelduitwerking Heihorst

Natuurnetwerk 
Versterken en verbinden robuuste natuur.

Geomorfologie 
Werken met de omstandigheden, inrichting 
volgt op het landschapsecologisch systeem.

Water 
Hogere peilen, meer buffering.

Bebouwing
Waarde toevoegen aan bestaand programma.

Odiliapeel - Boekel (Voskuilen)
200 ha

70 ha
Zeeland (Heihorst)

Landhorst

Mill

Oprichting Boerenbond.
eigenerfde boeren, 

nieuwe dorpen

Randontginningen

Ontginningen door 
kapitaalbezitters van buiten 

én boeren uit de streek

Samenwerking

Schaalvergroting/
intensivering

Vervlechting 
coöperatief en 
kapitalistisch 

systeem

Van coöperatief naar 
kapitalistisch

Ontvlechten coöperatief 
en kapitalistisch 

systeem

Nieuwe kleinschalige 
gemeenschappen en 

samenwerkingen

Wederopbloei van de Peel.
Landschapsinclusief pionieren

21
st

e 
ee

uw

20
st

e 
ee

uw
to

t 1
92

0

Peel 
Natuurdorpen

Extensiveren, 
werken aan 

biodiversiteit en 
landschappelijke 

kwaliteit

Nieuwe samenhangen 
van landbouw natuur en 

wonen

Achtergrond & vertrekpunt
In honderd jaar tijd is een aanvankelijk coöperatief 
georganiseerd gebied verworden tot een hyper-
intensief landschap waar kapitaal regeert.

Inzichten
Er is een fris perspectief nodig en veel boeren 
willen meedoen. De ondergrond, fysieke kenmer-
ken en urgente opgaven bieden daarbij houvast.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het document Landschapslandbouw in de Peel 
bevat een helder stappenplan voor de realisatie 
van landschapslandbouw. Dat geeft houvast. Om 
tot concrete acties te komen onderzoekt men in 
het regionaal woonoverleg hoe en hoeveel ruimte 
beschikbaar kan komen voor Peel Natuurdorpen. 

Ook wordt een proeflocatie ingericht voor toe-
passing van landschapslandbouw. Op korte 
termijn werken we voor de vier gebieden met veel 
deelnemende boeren concrete landschapsvisies 
uit. Parallel daaraan werkt de stichting aan haar 
businessmodel en governance strategie.

Uitwerking What’s next?

meer informatie:
www.peelnatuurdorp.nl

Ordeningsprincipes voor klein wonen. We hebben een staalkaartenset gemaakt die richting geeft aan de mogelijkheden om wonen onderdeel te maken 
van landschapslandbouw. Deze set vormt de input voor een nader uit te werken verstedelijkingsstrategie inclusief klein wonen in nieuwe natuur.

Peel Natuurdorpen / Werkend Landschap - Stichting Peel Natuurdorpen

Voor twee gebieden hebben we een eerste aanzet 
tot een landschapsvisie gemaakt. Hierin laten we 
zien hoe vanzelfsprekend landschapslandbouw 
in de bestaande landschappelijke context kan 
worden ingevoegd. Uitdagingen zijn de impact op 
adresniveau en de sociale, programmatische en 
maatschappelijke componenten.

‘Het is hier geen twee voor 
twaalf, maar half één! 

Waar wachten we op? 
Waarom kunnen we het niet 

gewoon gaan proberen?’ 
Jan Ottens, Stichting Peel Natuurdorpen 
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nieuwe buurtschappen

wonen bij de boer

extensivering landbouw

hoger waterpeil

Gebruikte principes
wonen

Verschilende
Perspectieven

Gebiedsopgaven

aan de historische wegen

herontginners

waterberging en 
sponswerking

articuleren 
landschapskwaliteit en 
-waarde

in de bosrand

arcadische Peel

nieuw bos en  
robuuste verbindingen

vergroten biodiversiteit

Percelen PND

Legenda

Bos

Wegbeplanting

Houtsingel

Vochtig hooiland

Kruidenrijk grasland

Water
Tiny house

Uitwerking Voskuilen
Boven: met landschaps-
landbouw op deel-
nemende percelen 
ontstaat een dynamisch 
gebied waar natuur, 
wonen en landbouw van-
zelfsprekend samengaan. 
Het één vervangt het 
ander niet, maar wordt 
zorgvuldig ingeweven.
Onder: deeluitwerking 
Otterpeel toont het 
laadvermogen van de plek 
en levert een beeld op om 
naar te verlangen.

Pluspunten
+ behoud en versterking 
cultuurhistorische waarde 
+ goed bereikbaar
+ echt een eigen plek

Minpunten 
- Tiny houses liggen verspreid over 
een gebied
- eigen erf kan voor een verrommeling 
zorgen
- minder sociale veiligheid

1. Aan de historische wegen

Pluspunten
+ wonen als verborgen parels in het 
landschap
+ voelt als wonen in de natuur 
+ nieuwe typologie met nieuwe kansen 
in het landschap van de Peel 

Minpunten 
- verstoring ecologische waarde 
bosranden

4. In de bosranden

Pluspunten
+ sterke sociale cohesie
+ gezamelijke tuin/moestuin zorgt voor 
goed beheer
+ verborgen in het landschap
+ voelt als wonen in de natuur 
+ nieuwe typologie met nieuwe kansen

Minpunten 
- draagt weinig bij aan de 
cultuurhistorische waarde
- minder privacy, geen eigen tuin
- kans op overlast (van elkaar)

2. Clusters

Pluspunten
+ boer en burger dichter bij elkaar
+ water en elektriciteit aanwezig vanuit 
bestaand erf
+ sociale veiligheid
+ concentratie van functies
+ rust en ruimte

Minpunten 
- geur- en geluidsoverlast 
- geringere relatie met transformatie 
buitengebied

5. Wonen bij de boer

Pluspunten
+ sterke sociale cohesie
+ gezamelijke (moes)tuin zorgt voor 
goed beheer
+ dicht bij bestaande voorzieningen 
(school, winkels)

Minpunten 
- voelt niet aan als wonen in de natuur 
en/of wonen op boerenland

3. Aan de bestaande dorpsrand

Pluspunten
+ boer en burger dichter bij elkaar
+ sociale veiligheid
+ geringe spreiding over buitengebied
+ geborgenheid
+ collectieve voorzieningen 
+ historische relevantie

Minpunten 
- afstand tot bestaande kernen  
(fysiek en sociaal)

6. Nieuwe buurtschap

https://peelnatuurdorp.nl
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PROJECTTEAMS
Bestemming verrijkt 
Ruimtevolk (Anne Seghers, Eva Hexspoor, 
Jos Kenter, Annemiek Wiggers), provincie 
Overijssel (Mark Oomen, Erik Schumacher, 
Helga van der Haagen, Wim Dijkstra, 
Marc Beeftink, Carola Troost), gemeente 
Hardenberg (Sandro Vlug), gemeente 
Ommen (Rik Beumer), gemeente Rijssen-
Holten (Joanna Spakman), NS Stations 
(Lars Sieverink, Peter Ananias).

Blik van de Straat 
Gemeente ’s-Hertogenbosch (Ron Bos), 
Operatie frisse peper (Manon de Kok), Site 
Stories (Florian de Visser), enlightens (Mies 
Loogman, Catalina Balcázar).

Blik voor Groen 
Dutch Design Foundation (Joanne 
Houmes, Evelien ten Elsen, Dries van 
Wagenberg), STUDIO 1:1 (Eveline Visser, 
Lucas Zoutendijk, Thom Bronneberg, 
Miriam van Eck), gemeente Eindhoven 
(Thijs van Son).

Blinde vlekken? Woonkansen! 
Pauwert Architectuur (Daniek Reijnders, 
Myrthe Coppers, Pieter Deijkers, Doris 
van Beers, Annabel Tielemans), stichting 
Zwerfjongeren Nederland (Hella Masuger), 
stichting Springplank (Thijs Eradus), 
Bouwsociëteit Zuidoost Brabant (Maarten 
van Ham), TU/e Urban Labs (Marcel Musch).

Compact en fijn wonen in de stad van 
morgen
Living LAB 040 BV (Monique Donker, Jos 
Lichtenberg), KAW / Studio M10 (Jackel 
Henstra, Vera van Wijk, Douwe Boonstra), 
Teun Verberne Consultancy (Teun 
Verberne), gemeente Eindhoven (Mariska 
Louman).

De Inclusieve Stadsruimte 
PosadMaxwan (Laura Thomas, Marianne 
Lefever, Ioannis Triantafyllidis, Stefano 
Agliati, Carlos Marchi, Andy Hendrikman), 
Open Kaart (Jurrian Arnold, Maud Ebbers, 
Cassidy Munniks-Schultz), gemeente 
Dordrecht (Annemarie Lammers, Wilma 
Wubben, Ellen Kelder), provincie Zuid-
Holland (Tim Overkamp-Ruijs).

Digitale Balans 
Graphic Matters (Dennis Elbers), gemeente 
Breda (Marieke Beekers – Meijer), Afdeling 
Buitengewone Zaken (Jan Belon, Anniek 
Moll, Sander van der Zwan).

Vosmeer, Lieke Westendorp), Rijksmuseum 
(Hendrikje Crebolder, Karen Keeman), 
Hogeschool van Amsterdam (Rob 
Andeweg, Pinar Ates, Marta Malé-Alemany, 
Hanneke Reuling), De Nederlandsche Bank 
(Stefanie Colnot, Maaike van Leuken), 
gemeente Amsterdam (Ronald Kramer, 
Manon van der Fange).

Wijk aan Zee 2.0 
Dorpsraad Wijk aan Zee (Hans Dellevoet, 
Onno Honing), Stichting Dorpshuis (Robert 
Koch, Jan van der Land), participatieraad 
(Cees Hammer), gemeente Beverwijk (Marja 
van Leeuwen), Werkgroep Dorpsplan (Jan 
de Wildt, Jaap Durge), Heliomare (Eline van 
der Velden), Hartekamp Groep (Michel
Schapers, Andreas Trauernicht), Stichting 
Fedra (Irene Koning), Stichting Actief Wijk 
aan Zee (Jacky de Vries), Gangmaker 
(Annabel Thomas), bewoners van Wijk aan 
Zee, Space & Matter (Marta Lachowska, 
Giulia Azaria, Tjeerd Haccou).

Wonen, Werken en Leren in de Stad 
FABRICations. (Eric Frijters, Olv Klijn, Elmira 
Jafari, Lesia Topolnyk, Elena Luongo, 
Ron Weissenburger, Matthijs Breunissen, 
Alanis Diem), gemeente Amsterdam (Arjan 
Klok, Maaike Scheringa), Heren 2 (Patrick 
Virginia).

Esch Water Speaks 
MUST stedebouw (Freek van Riet, Ziega 
van den Berk, Michelle Ritzen, Robert 
Broesie), gemeente Rotterdam (Marlies van 
der Maarel, Vera Konings, Mees Linders), 
Darko León Lagunas, Theun Karelse, Han 
Meyer.

Gebiedsproces ‘De agrarische enclave 
van de toekomst’ 
Gemeente Apeldoorn (Patrick Hulshof, 
Annelies Beek, Joep van Belkom), 
Smartland Landscape Architects (Léon 
Emmen, Klaas Jan Wardenaar, Magali Sanz, 
Coen Pronk).

Krasse Kernen 
NOHNIK architecture and landscapes 
(Jorrit Noordhuizen, Wieteke Nijkrake, 
Jeffrey van der Sluijs, Leon Herrenauw), 
gemeente Westerveld (Ria Lubbinge, 
Johan van Rooijen).

Moerwijk: alle kaarten op tafel. 
Cartopologie in transitie? 
Dear Hunter (Marlies Vermeulen, Remy 
Kroese, Suzanne Dekker), gemeente 
Den Haag (Saskia de Vin), Vestia (Rob 
Vooijs), Moerwijk Coöperatie (Bettelies 
Westerbeek).

Omroep KUUR
Gemeente Bergen op Zoom (Sanne 
Feenstra, Claartje Rijkers), IKOON (Iwan 
Koolen), Addysign ( Addy van Kempen), 
Kubilay Kaya, Braintain (Lion de Noier).

Ontwerpen aan Stadslogistiek 
FABRICations. (Eric Frijters, Olv Klein, 
Rens Wijnakker, Elmira Jafari, Duong 
Bui, Matthijs Breunissen, Lisheng Jiang), 
TNO (Bram Kin), gemeente Zwolle 
(Dana Zijlmans, Pieter de Jong, Ronald 
IJsselsteijn, Doesjka Majdandzic, Gerjan 
Timmerman).

Park om de Hoek 
Gemeente Amsterdam (Heidi de Boer), 
Bloei & Groei (Ama Koranteng-Kumi), New 
Economy (Lilian van Hove, Iris Grobben), 
Studio L A (Arna Mackic), De Gezonde 
Stad (Annick Mantoua, Marijn Kallenberg), 
Nienke Schachtschabel, Carly Wollaert.

Peel Natuurdorpen 
Werkend Landschap (Peter Hermens, 
Anne van Geel, Tom Michielsen), Stichting 
Peel Natuurdorpen (Pierre Bos, Annie 
Martens, Jan Ottens, Henk van den Berg), 

REDACTIE
Astrid Aarssen (hoofdredactie)
Inge Schouten (Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie)
Manon Mastik (Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie)

GRAFISCHE VORMGEVING
75B

BEGELEIDING TEAMS
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 
Maarten Tas (coördinator/projectleider), 
Inge Schouten (stafmedewerker), 
Manon Mastik (stafmedewerker), 
Jutta Hinterleitner (adviseur). 
Vereniging Deltametropool: Paul Gerretsen 
(agent), Arjan Smits (projectleider/
onderzoeker).

ADVISEURS / OPEN OPROEP 
SELECTIECOMMISSIE
Daniëlle Snellen (PBL), Thijs van Spaandonk 
(BRIGHT/The Cloud Collective), Jeroen 
Niemans (Hiemstra & De Vries).

Met dank aan de sprekers van de 
verdiepende lezingen en deelnemers aan 
de gesprekken die als input dienden voor 
de thematische essays
Hilde Blanck (BVR), Harm 
Veenenbos (Veenenbos en Bosch 
landschapsarchitecten), Barbara Heebels 
(Platform31), Anke Griffioen (Hogenboom 
& Griffioen), Otto Raspe (Rabobank), 
Els Boesveld (provincie Zuid-Holland), 
Alexander Wandl (TU Delft), Axel Pel 
(Milieudienst Rijnmond), Lot Locher 
(Metropoolregio Amsterdam), Bart van 
Leeuwen (provincie Noord-Holland), 
Ferdinand Diermanse (Deltares), Jesse 
Hoffman (Universiteit Utrecht), Dirk 
Sijmons (H+N+S landschapsarchitecten), 
Martha Bakker (WUR), Jan Willem van der 
Schans (Taskforce Korte Keten), Wouter 
van Eck (Voedselbos Ketelbroek), Piet 
Vollaard (Bureau Stadsnatuur), Joop 
Spijker (WUR), Elma Durmisevic (4D 
Architects), Jan Willem van de Groep 
(Factory Zero), Marijke Kellner-van Tjonger 
(Gasunie), Boris Hocks (Generation.
Energy), Imke de Boer (WUR), Joks Janssen 
(Het PON & Telos, Tilburg University).

Gemeenten Maashorst, Land van Cuijk 
en Boekel (Willem Leenders), Waterschap 
Aa & Maas (Jan Derks), Provincie Noord-
Brabant (Inge Kapteijns), Martijn Derksen, 
Jordy van Osch, Instituut Maatschappelijke 
Innovatie (Guido Enthoven), Testlab nieuwe 
natuur en klein wonen (Daan Groot), Tiny 
House Nederland (Marjolein Jonker).

Ruimte voor Rust 
Gemeente Leiden (Marga van Moorsel), 
A SENSE OF_ (Patrick Roegiers), Khani 
Architecten (Ashkan Hashemkhani), 
jongerenopvang De Elandsstraat (Enno 
Postema).

Ruimte voor werken in naoorlogse wijken 
TEMP.architecture.urbanism (Maarten van 
Tuijl, Tom Bergevoet, Kevin Groothuis), 
gemeente Amsterdam R&D (Flora 
Nycolaas, Tanja Potezica, Be Kostelijk), 
gemeente Amsterdam EZ (Frank van 
de Lustgraaf, Boris Nienhuis, Reena 
Koenjbiharie).

SmartMove 
Morgen Makers (Tove Elfferich), GBO (Eric 
Scheepers), Embedded Fitness (Carla 
Scholten, Lloyd Alberts, Koen Schilders, 
Giovanni Koolhoven), Brainport Smart 
District (Peter Porteine, Sonja van Uden), 
sportpark Brandevoort (Harry Elzendoorn), 
buurttuin Brandevoort (Ralf Fleuren), 
mHome (Erik van Bergen), wijkvereniging 
(Eric Hendrickx).

Stadsrand als Gezond Publiek Domein
TU/e Urban Labs (Emiel Groenhagen, Jard 
van der Lugt, Marcel Musch), gemeente 
Valkenswaard (Elka Vuteva, Chris Sandkuijl, 
Sylvia Hoosemans), gemeente Waalre 
(Bram Daamen, Frank Niessen), gemeente 
Eindhoven (Maartje Essens), provincie 
Noord Brabant (Rick van den Berg),Van 
Paridon x de Groot landschapsarchitecten 
(Ruut van Paridon, Karen de Groot).

Stadsvermaak 
Dynamo (Lowie van Rooij, Dave van den 
Berg), Reuringdienst (Bouke Bruins, Fier 
van der Berge), Six Fingers (Irma van de 
Wildenberg, Mirte van der Nat).

The Green Mile 
UNStudio (Ben van Berkel, Dana Behrman, 
Teun Bimbergen, Lars van Hoften, 
Machteld Kors, Olga Kotta, Juan Pablo 
Fuentes, Misja van Veen), Blendingbricks 
(Ruth van Dijken), Heineken (Jan-Willem 

PROCLAIMER 
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Vitale steden en dorpen 
#1 was onderdeel van de Voucherregeling 
Ruimtelijk Ontwerp (2021-2022); een 
tijdelijke subsidieregeling van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
gericht op het verkennen en versterken 
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid. 
De regeling reageerde op de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin 
op nationale schaal een aantal opgaven 
zijn benoemd die in de komende decennia 
een grote rol zullen spelen in de inrichting 
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid 
over het land zijn in totaal 129 projecten 
van ontwerpers en (semi)publieke partijen 
ondersteund, waarvan 23 binnen de Open 
Oproep Vitale steden en dorpen #1.

De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 
maakte deel uit van het tweede Covid-19-
steunpakket voor de culturele en creatieve 
sector. Met deze voucherregeling wilde 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap 
voor de ontwerpsector stimuleren en 
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van 
samenwerking tot stand brengen om de 
positie van ontwerpers zowel tijdens als na 
afloop van de coronacrisis te versterken.

© Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
en de afzonderlijke auteurs, ontwerpers en 
fotografen - juni 2022. Rechthebbenden 
van gebruikte illustraties die niet 
konden worden achterhaald worden 
verzocht contact op te nemen met het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
info@stimuleringsfonds.nl

Meer informatie over de Voucherregeling 
Ruimtelijk Ontwerp en de behaalde 
resultaten zijn terug te vinden op:
https://www.stimuleringsfonds.nl/
dossiers/voucherregeling-ruimtelijk-
ontwerp
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www.stimuleringsfonds.nl/dossiers/
voucherregeling-ruimtelijk-ontwerp

Weena 723
3013 AM Rotterdam 

Postbus 29066 
3001 GB Rotterdam 
+31(0)10 436 16 00
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