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Introductie

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 ontwikkeling van ruimtelijke visies en ontwerpvoorstellen 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 toekomstperspectieven, handelingsperspectieven en handvatten
voor beleidsvorming bij overheden en marktpartijen. Het stelt betrokken partijen in staat buiten
de eigen kaders te denken en zo tot een meer
integrale aanpak te komen.

Duurzame economie
en ruimte #1
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die op
lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. Denk
aan het terugdringen van broeikasgasemissies, het anders
leren omgaan met (rest)stromen op weg naar een circulaire
samenleving, het anticiperen op en benutten van de snel
veranderende logistiek, en de benodigde transformatie van
verouderde bedrijventerreinen. De aanpak van deze opgaven
zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee
een belangrijk ontwerpvraagstuk. Binnen de Open Oproep
Duurzame economie en ruimte #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.

De ruimtelijke gevolgen van duurzame ambities
Nederland wil in 2050 de broeikasgasemissies
met 95% hebben gereduceerd ten opzichte van
het peiljaar 1990 en daarnaast volledig circulair
zijn. Het terugdringen van deze CO2-emissies
moet helpen de opwarming van de aarde en de
daarmee samenhangende zeespiegelstijging die
ons land bedreigt, te vertragen en uiteindelijk
te stoppen. Beide doelen hebben een grote
impact op onze productiemethodes, transport
en omgang met energie. Een grote transitie die
zijn weerslag zal en moet vinden in het ruimtelijk
domein.

Binnen de Open Oproep Duurzame economie
en ruimte #1 werkten 6 transdisciplinaire teams,
bestaand uit ontwerpers, (semi)publieke organisaties – zoals gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties -, maar ook burgers en
marktpartijen, in korte ontwerpend onderzoekstrajecten van circa vier maanden aan oplossingen voor transitieopgaven om het veerkrachtige
vestigingsklimaat van Nederland op de diverse
schaalniveaus richting de toekomst te verduurzamen en te versterken.

Wat is bijvoorbeeld de ideale inrichting van
ons land als we kijken naar productie en distributie? Kunnen we terug naar meer regionaal
georiënteerde productie? Met lokale materiaalen reststromen? Wat zijn daarvan de ruimtelijke
consequenties? Wat betekent dit voor de binding
met de plek, de bedrijven en de mensen die er
wonen? En kan productie gecombineerd worden
met andere functies? Of: Hoe transformeer je
bedrijventerreinen en andere productielocaties
tot duurzame, aantrekkelijk gebieden met behoud van de bedrijvigheid? Hoe verbind je ze met
stad, land en natuur?
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6 toekomstscenario’s voor de inpassing van
een duurzame en circulaire economie
De 6 lokale en regionale projecten die in deze
bundel getoond worden, laten een brede waaier
zien van thema’s rondom korte en lokale ketens,
veranderende logistiek, en de transformatie van
bedrijventerreinen in relatie tot stad, landschap
en natuur. De ontwerpteams, die konden putten
uit lokale kennis en expertise van tal van deelnemende partijen, hebben gewerkt aan toekomstscenario’s, bouwstenen, methodes en processen
die helpen om duurzame toekomsten voor deze
plekken zichtbaar en voorstelbaar te maken. De
projecten laten grote verschillen zien in de gekozen aanpak; variërend van praktisch en concreet,
naar visionair en onderdeel van een langlopend
traject.
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 realiseren. Kortom: deze materiaalverzameling bevat
een schat van informatie voor partijen die met
vergelijkbare vraagstukken zitten.

Context
De Open Oproep Duurzame economie
en ruimte #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); 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 6 binnen de Open
Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket 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.

Introductie
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Zuid-Holland

HMC-terreinen zijn onmisbaar in Nederland, maar
onmixbaar met gevoelige functies als wonen. Stedelijke
HMC-terreinen (Hoge Milieu Categorie) staan vanwege
de milieucontouren niet zelden op gespannen voet
met ambities voor verdichting van de stad. BURA
Urbanism en Stec Groep hebben in opdracht van de
provincie Zuid-Holland ontwerpend onderzoek gedaan
naar de manier waarop HMC gebieden zich ruimtelijk
en economisch kunnen ontwikkelen om optimaal te
functioneren en een bijdrage te kunnen leveren aan het
Nederland van morgen.

HMC

1
			Bedrijventerreinen,
Stad en dorp, Natuur

2

Betrokkenen:
BURA + Marco Broekman,
Basia van Rijt, Yara
Alnashawati, Geert Das.
Stec Groep + Juriën
Poulussen, Wouter van
den Broek.
Provincie Zuid Holland +
Boudewijn Kuijl.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Om grip te krijgen op de grote hoeveelheid
werklocaties met HMC-bedrijvigheid (met een
milieu categorie 4.1 of hoger) in de provincie
Zuid-Holland voeren we een aantal analyses uit.

Visie
Inzichten
Werkterreinen met HMC-bedrijvigheid zijn zeer
divers. De werkterreinen en bedrijven verschillen
qua omgevingsimpact, locatiecriteria, dichtheid
en uitstraling of sector.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
We hebben de HMC-terreinen geanalyseerd en
geclassificeerd in vier typen om meer zicht te
krijgen op het grote aantal gebieden met HMC-

activiteit. Hierna hebben we op basis van de
gevonden ontwerpprincipes voor deze types een
eerste toekomstbestendige strategie opgesteld.

Economische waarde en vestigingsklimaat

De principes
De ontwikkelde principes zijn onderverdeeld
in drie thema’s.
1. Economische waarde
en vestigingsk limaat
Een goed vestigingsklimaat maakt de
werklocatie toekomstbestendig en flexibel
en vergroot de economische waarde van
het gebied. Bedrijven
moeten daarbij ruimte
kunnen houden om te
groeien en hun bedrijfsvoering in te passen.

Beter benutten

Ligging ten opzichte van stedelijk weefsel
Werkterreinen met HMC-bedrijvigheid liggen zowel vlakbij het stedelijk
weefsel, als meer perifeer.

Ligging ten opzichte van industriële gebieden
Werkterreinen met HMC-bedrijvigheid liggen afwisselend in industriële
zones en daarbuiten. De terreinen liggen soms nabij andere werkterreinen
met HMC-bedrijven.

2. Beter benutten
Beter benutten van
schaarse ruimte
op bestaande
werkterreinen.

Duurzaamheid

Ligging ten opzichte van infrastructuur
Snelwegen, waterwegen en spoorwegen zijn de hoofdontsluitingen van
deze werklocaties. Historisch zijn deze bedrijven hier gepositioneerd nabij
de essentiële infrastructuur, aan de toenmalige stadsrand.

GSI
De GSI (Ground Space Index) laat zien welk deel van het grondoppervlak
bebouwd is. Dit varieert van extensief (GSI = 0) naar intensief (GSI=1).

Ligging ten opzichte van groengebieden
Sommige terreinen liggen als een ‘eiland’ in groene gebieden, terwijl andere
er ver vandaan liggen. De ligging ten opzichte van groengebieden beïnvloedt
de verdichtingskansen en kansen om omgevingskwaliteiten te benutten.

3. Duurzaamheid
Denken vanuit
collectiviteit biedt
grote kansen voor meer
circulaire en duurzame
HMC-terreinen.

intensief en binnenstedelijk

intensief en buitenstedelijk

extensief en binnenstedelijk

extensief en buitenstedelijk

Sector
Werkterreinen met HMC-bedrijvigheid bestaan uit verschillende sectoren.
De terreinen zijn zowel mono- als multisectoraal.
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HMC2 /BURA - Stec Groep - Provincie Zuid-Holland

Vier typologieën
Om de diversiteit in
HMC-terreinen hanteerbaar te maken, hebben
we in het ontwerpend
onderzoek vier typen
onderscheiden. Iedere
specifieke werklocatie is
hierin onder te brengen.
Op basis van het doel
van intensivering en
betere inpassing hebben
we gekeken naar de
relatie met het stedelijk
weefsel en landschap,
en de dichtheden van de
terreinen zelf. Daaruit
volgt een verdeling in
extensief tegenover
intensief oppervlaktegebruik en binnenstedelijke
tegenover buitenstedelijke ligging.

11

Uitwerking
Op basis van de vier onderscheiden type
HMC-terreinen zijn vier strategieën ontwikkeld
die verschillende ontwerpprincipes combineren.
We hebben twee van deze strategieën uitgewerkt.
Clusteren en openstellen
Deze strategie is geschikt voor het type binnenstedelijk intensief en betreft het clusteren van
HMC-bedrijvigheid op een bepaald deel van het
gebied. Door de ontsluiting te verleggen naar een
route die niet langs woongebied gaat, wordt de
overlast door logistiek verminderd.
Inpassen en verzwaren
Deze strategie is geschikt voor het type buitenstedelijk extensief. Dit type biedt veel aanknopingspunten voor toekomstbestendige inrichting
in de landschappelijke context, bijvoorbeeld het
doortrekken van de landschappelijke kwaliteiten
in de openbare ruimte.

What’s next?
Verbinden en ecologische waarde gebruiken.
Deze strategie is geschikt voor het type intensief
buitenstedelijk. De kwaliteiten van het polderlandschap kunnen doorgetrokken worden in de
openbare ruimte omdat ecologische structuren
geen last hebben van milieucontouren. Het verbeteren van de bereikbaarheid voor verschillende modaliteiten zorgt ervoor dat deze terreinen
verder kunnen intensiveren.
Betrekken en watergebondenheid benutten.
Deze strategie is geschikt voor het type extensief binnenstedelijk. Hier wordt vooral ruimte
gegeven aan HMC-bedrijven die watergebondenheid als vestigingsvoorwaarde hebben. Benut de
kades aan goede vaarwegen optimaal. Zonering
kan de invloed van milieuhindercontouren verkleinen.

‘HMC-bedrijven zijn een
essentiële schakel in het
regionale economische
systeem.’
Vier typen, vier strategieën

Clusteren en openstellen

Inpassen en verzwaren

Bio-energiecentrale (Amsterdam)
opslag en productie overkapt

Zuivelhoeve (Twekkelo).
Hoogwaardige uitstraling

Verbinden en ecologische waarde
gebruiken

Betrekken en watergebondenheid
benutten

Janssen Recycling (Vlaardingen)
Hoogwaardige uitstraling

IPKW (Arnhem) Cleantech campus
van de toekomst

Volgende stappen en aanbevelingen
Er zijn 10 adviezen geformuleerd: 1. HMCbedrijven zijn een essentiële schakel in
het regionale economische systeem.
2. Schuifoperaties op regionaal niveau zijn
kansrijk, maar vragen om een goede financiële
strategie. 3. HMC-bedrijven zijn steeds meer
gebaat bij gemengde werkgebieden, waar ook
andere niet-HMC bedrijvigheid mogelijk is.
4. Zorg op regionaal niveau voor een mix aan
type HMC- terreinen. 5. Zorg voor een sterke
profilering van (HMC) werklocaties. 6. Ga
versnippering van HMC-bedrijven tegen met een
regionale strategie. 7. Behoud flexibiliteit binnen
het zoneren en clusteren van HMC-bedrijven
binnen een terrein. 8. Behoud watergebonden,

Strategie Clusteren en openstellen Bij binnenstedelijk intensieve HMC werklocaties

Als vervolg willen we graag de principes en
geleerde lessen testen op een HMC-terrein.
Door om de tafel te zitten met gemeentes en
op een concreet terrein te ontwerpen, is het
mogelijk ons ontwerpend onderzoek toe te
passen in de praktijk.

meer informatie:
www.bura.city

Strategie Inpassen en verzwaren Bij buitenstedelijke extensieve HMC werklocaties
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binnenstedelijke bedrijventerreinen voor HMCbedrijven en onderzoek hoe je de extensieve
gebieden toch verder kan verdichten. 9. Om
organisch gegroeide terreinen efficiënter
te benutten, zal samenwerking tussen- en
met eigenaren noodzakelijk zijn. 10. Betrek
stakeholders bij het proces.
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Tilburg, Nijmegen en Venlo

Logistiek staat in de belangstelling door de snelgroeiende
e-commerce en de daarmee samenhangende ‘verdozing’
van het landschap. Toch vindt de benadering van het
distributielandschap nog nauwelijks integraal plaats.
Koppelkansen voor onder andere ruimtelijke kwaliteit,
circulariteit of voor samenhang op corridorniveau
blijven vaak onbenut. In Duurzaam Distributielandschap
verkennen we ruimtelijke dilemma’s, kansen en
oplossingsrichtingen van drie stedelijke knooppunten.
We ontwikkelen inzichten en bouwstenen voor meer
duurzame distributielandschappen binnen de corridor.

Duurzaam
Distributielandschap
2
			Bedrijventerreinen,
Stad en dorp, Energie

Betrokkenen:
Defacto Stedenbouw
+ Anne Loes Nillesen,
Gertie van den Bosch,
Wendy van der Horst.
Vereniging
Deltametropool +
Merten Nefs, Ana Luisa
Moura.
Goederenvervoercorridor
(GVC) + Luc de Vries
(Ministerie IenW), Ton
Neumann (Provincie
Limburg).
Gemeente Tilburg + Arjen
Wennink, Martijn Kanters,
Edwin van Renterghem,
Dick de Jager, Gijs
Breeman, Bram van
Duren, Nenad Andzic,
Wouter van der Burg.
Gemeente Nijmegen +
Janet Doorduin, Loes
Emons, Marie-Thérèse
Marcusse, Marie-Louise
Verschure, Ien van der
Coelen.
Gemeente Tiel + Ryan
Bevers
Provincie Gelderland
+ Rob Hermes, Joost
Roeterdink.
Gemeente Venlo +
Jos Hensgens, Leon
Peters, Joram Donkers,
Martijn Stas, Christine
Jansen
Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo +
Christian Heerings
Experts:
Remco Hoogma (Clean
Energy) , Bart Kuipers
(Erasmus UPT), Hub
Ploem (Stec Groep), Tim
Beckmann (Intospace)
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Analyse

Visie
‘Bedrijventerreinen worden vooral
planologisch-juridisch en nog niet
stedenbouwkundig benaderd.’

Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
De drie knooppunten maken deel uit van de goederenvervoercorridors.

Tilburg
Transformatie van Loven en Kanaalzone aan het Wilhelminakanaal.

Nijmegen
Ontwikkeling van het Waal Energie-terrein.

Venlo
Transformatie van het haventerrein.

Achtergrond & vertrekpunt
Binnen het programma Goederenvervoercorridor Oost- Zuidoost zetten overheden
in op het maken van knooppuntplannen
en toekomststrategieën voor de verschillende knooppunten op de corridor. Bij het
maken van deze knooppuntplannen blijkt
het integraal en door de schalen heen
benaderen van logistiek nog een flinke
uitdaging. In dit project ontwikkelen we aan
de hand van drie knooppunten in Venlo,
Tilburg en Nijmegen bouwstenen voor een
meer integrale benadering, die ook breder
toepasbaar zijn.

Inzichten
De knooppunten zijn grotendeels al overbelast. De zoektocht naar nieuwe uitleglocaties voor grootschalige bedrijvigheid
gebeurt vaak zonder strategisch te kijken
naar extra kansen. Denk aan logistiek
inzetten van spoor en water, slim hergebruik van materialen- en retourstromen en
ruimtelijke inpassing. Logistiek is bovendien vaak losgekoppeld van de ruimtelijke
strategie. Hierdoor worden kansen gemist
bij brownfield ontwikkeling, bereikbaarheid van werklocaties via OV en fiets, en
afstemming met andere ontwikkelingen,
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Interpretatie opgave
Voor elk van de drie locaties hebben we een
thema verkend dat past bij de karakteristieken
van het terrein, en bouwstenen oplevert die
breder inzetbaar zijn binnen de corridor. In
Tilburg richten we ons op verduurzaming en
functiemenging; in Venlo op strategische
specialisatie van het knooppunt binnen de
corridor en in Nijmegen op kansen voor
duurzame energie. De ontwerpvoorstellen
zijn vrije denkoefeningen en gezamenlijke
verkenningen van mogelijke kansen voor de
bedrijventerreinen.

Aanvliegroute
Op basis van de ruimtelijke opgaven, kansen
en karakteristieken van de locaties, hebben we
voor de drie knooppunten samen met experts en
beleidsmakers vanuit de betrokken gemeenten,
provincies en het programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuidoost, verschillende ruimtelijke
strategieën ontwikkeld. Het resultaat is een reeks
uiteenlopende bouwstenen die inzetbaar is voor
versterking van duurzame distributie, energietransitie en integraal ruimtegebruik. Deze bouwstenen kunnen worden meegenomen in de actualisatie van de knooppuntplannen die komend
jaar plaatsvindt.

Volume logistiek
vastgoed en
specialisatie van
knooppunten
Deze figuur toont
knooppunten binnen de
goederenvervoercorridor
Oost-Zuidoost. Voor elk
van de knooppunten is
een indicatie gegeven
van de specialisaties.
Aanvullend is het areaal
aan bedrijventerrein en
nog uitgeefbare gronden
opgenomen.
Beeld: Defacto
stedenbouw, data
BCI 2019 en IBIS,
gemeentelijke websites
en projectontwikkelaars.
Peildatum januari 2021.
Bewerking Stec Groep.

zoals natuur en recreatie. De schaarste aan
terreinen biedt gemeenten kansen om de
dialoog aan te gaan met bedrijven die zich
aan de corridor willen vestigen.
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Uitwerking - Kanaalzone Tilburg

Uitwerking - Loven Tilburg

De transformatie van de Kanaalzone naar een
gemengd gebied is realiseerbaar met staps
gewijze veranderingen. Door het toevoegen van
wonen en leisure en het versterken van de maakindustrie ontstaat een zone die stad en industrie
verbindt met behoud van de bestaande bedrijvigheid. Er ontstaat wel een dilemma bij het eventueel inzetten op het benutten van kansen voor
watergebonden bedrijven.

Op het terrein van Loven liggen kansen om efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte. Dit
kan door het clusteren van gemeenschappelijke
functies, verdichten door te stapelen en door op
daken een tweede maaiveld te creëren. Daarnaast
kunnen maatregelen voor klimaatadaptatie - in
Loven ligt er vooral een hitte- en regenwateroverlastopgave - gecombineerd worden met het creëren van prettige lunchplekken in de buitenruimte.

‘Het is niet de bedoeling
dat heel de Kanaalzone
woongebied wordt,
eerder een mozaïek.’
Nenad Andzic,
planoloog gemeente Tilburg

‘De ruimtevraag van Tilburg
is van die omvang dat we er
met samenwerking alleen
niet gaan komen.’

Bram van Duren, stedenbouwkundige
gemeente Tilburg

Barrièrrewerking
doorbreken
d.m.v. bottom-up
functiemenging en
benutten potentieel
kanaalrand
Langzame transformatie
van het terrein tot een
gemengd stedelijk
gebied met ruimte voor
wonen, maakindustrie
en commerciële
functies. Functies met
verschillende gebruikers
gedurende de dag zorgen
dat er ook buiten werktijd
ogen op straat zijn. Om
het potentieel van de
waterverbinding beter te
benutten, bijvoorbeeld
voor circulaire stromen,
wordt langs het
kanaal (milieu)ruimte
gereserveerd.
Collage van de Kanaalzone met zicht op de stadskaai en het gemengd bedrijventerrein met maakindustrie, wonen en commerciële functies
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Bundelen functies
Verschillende bedrijven
bundelen functies op
een gemeenschappelijke
plek, waardoor ruimte
wordt bespaard welke
kan worden ingezet
voor uitbreiding van de
bedrijven.
Verschillende bedrijven
maken gezamenlijk
gebruik van geclusterde
voorzieningen zoals
truckparkings, koffieplek,
brandstofpunten en
afvalverwerkingspunten.
Collage van een verblijfplek aan het water in Loven en klimaatadaptieve weginrichting

18

Duurzaam Distributielandschap / Gemeente Nijmegen, Tilburg en Venlo - TOPcorridors - Vereniging Deltametropool - Defacto Stedenbouw

19

Uitwerking - Haven Nijmegen

Uitwerking - Haven Venlo

De Clean Energy Hub biedt mogelijkheden voor
zero-emissie distributie via (water)wegen. Daarnaast heeft de hub de potentie om de identiteit,
kwaliteit en economische kracht van het regionale
netwerk van bedrijventerreinen te versterken.
Drie bouwstenen voor Nijmegen dragen bij aan
een ruimtelijke visie op de Clean Energy Hub via
drie lijnen: energie, economie en stad.

Een belangrijk ruimtelijk dilemma is inzetten op
hoog efficiënte logistieke processen óf logistieke
stromen verweven met lokale agro-maakbedrijven.
Hoewel bij beide verdichting een rol kan spelen,
levert de eerste keuze vooral een anoniem gebied op met veel bewegingen en robotisering. De
tweede vraagt meer bedrijfsprofilering en verblijfskwaliteit voor medewerkers en klanten.

‘Zero-Emissiezones bieden
kansen om nabij locaties
van een Clean Energy Hub
ook stadslogistieke hubs te
realiseren.’

Janet Doorduin, adviseur duurzame
mobiliteit gemeente Nijmegen

‘De snelle rise of the
fresh box biedt kansen
voor versdistributie en
verwerking in Venlo.’

Agro-maakhub
Het oorspronkelijke
Greenportconcept uit de
jaren negentig past goed
bij de huidige nationale
ambities van circulaire
economie, refurbishen
van producten en
afbouwen van lineaire
ketens. Aantrekken
van maakbedrijven of
bedrijven die bijvoorbeeld
versproducten verwerken
én distribueren, vraagt
om een excellent
vestigingsmilieu

Clean Energy Hub
De hub combineert
energieopwekking en
-opslag met de levering
van elektriciteit en water
stof voor wegvoer en
binnenvaart.
De twee duurzame
energiedragers, waterstof en batterij packs,
zijn ruimtelijk goed
verenigbaar. De omvang
en positionering van infrastructuur, de inrichting
en veiligheidsbuffers
scheppen ruimte voor
toekomstige veranderingen en ontwikkelingen in
de sector.

Korte termijn
• scherpe 		
bedrijfsselectie 		
agro-maakbedrijven;
• faciliteren agrofood
scale-ups Brightlands
campus
• inzetten op de 		
versketen

Koppelen van logistiek
aan hoogwaardige
productie
Maken van top-ofthe-bill machines
en verse voeding
vraagt om een hogere
omgevingskwaliteit.
Klanten komen er kijken
en deals sluiten, terwijl de
hooggekwalificeerde en
schaarse medewerkers
buiten lunchen en veilig
naar hun werk fietsen.
Ook de aansluiting met de
regionale onderwijs- en
onderzoeksinstellingen
zorgt voor meer drukte
en maatschappelijke
toegevoegde waarde in
het gebied.

Containers als
energiedrager van
binnenvaart
Door gebruik van
standaard zeecontainers
zijn ook duurzame
brandstoffen snel en
efficiënt te laden.
(Het aantal containers
op de kaart is ingeschat
door project RH2INE per
havengebied, in het hoge
vraag scenario in 2030.
Het wisselen van de
energie-containers duurt
vijf minuten. Inclusief
aankomst en vertrek van
het schip dertig minuten.
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Bart Kuipers, onderzoeker
Erasmus Universiteit
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What’s Next

Wat is er nodig?

Resultaat

Tilburg

Venlo

Concrete bouwstenen nu al mee
te nemen bij nieuwe visies en
ontwikkelingen.

Reflectie op kansen en randvoor
waarden voor een Clean Energy Hub.

Verschillende toekomstperspectieven
die om een richtinggevende keuze
vragen.

Integrale benaderingen en visie
vorming (zowel ruimtelijk als op
duurzaamheid en circulariteit).

Kennis over technische
randvoorwaarden en impact van
verschillende duurzame energievormen.

Actiever inzetten op profiel van bedrijven
terreinen, door bedrijvenselectie en
verdere uitwerking havenvisie.

Gecoördineerde bedrijventerrein
aanpak.

Duidelijke probleemeigenaar voor het
terrein en de te nemen keuzes bij de
ontwikkeling ervan.

Integrale benadering met verbindingen
schaalniveau’s (sterke regionale
clusters en profielen).

Wisselwerking tussen schaalniveaus
(corridors, gemeente, terreineigenaar
en bedrijven).

Logistieke ontwikkelingen integraler
benaderen met klimaatadaptatie en recreatie Noord-Limburg + verduurzaming
regionale agro-maakindustrie.

Oppakken bedrijventerreinaanpak
en -visie.

Uitwerken ruimtebeslag CEH
(kennisontwikkeling).

Visievorming en verder uitwerken
bouwstenen voor gemengde milieus
(kennisontwikkeling).

Bijdrage CEH aan de transitie van werk
landschappen rondom havengebieden
en duurzame stadslogistiek.

Sterker neerzetten profielen en kracht
van verschillende knooppunten aan de
corridor en in de regio.

Nieuw instrumentarium gemengde
gebieden (proeftuin).
Keuze benutten watergebonden
(maakindustrie) of wonen.

Vervolg

Nijmegen

‘Er liggen kansen voor een
sterkere verbinding tussen
bedrijventerreinontwikkeling
en corridorontwikkelingen.’

Verkenning naar potenties en
(duurzame) ambities.

Vertalen naar corridor: waar energy
hubs met welke functie ontwikkelen.

Corridorbreed
Stakeholders bepalen en
betrekken: informele lokale
samenwerkingsverbanden, het Rijk/
Provincie of Europese steun.

Inzet ontwerpend onderzoek om
kwaliteits- en duurzaamheidsambities
te halen.

Volgende stappen en aanbevelingen
We zien dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen nog veelal planologisch-juridisch wordt
benaderd. Inzet op integrale ontwikkelingen,
kwaliteitsverbetering en langetermijnstrategieën kan sterker via stedenbouwkundig ontwerp.
Ondanks de lokale verschillen laat dit onderzoek
ook duidelijk de overeenkomsten zien tussen de
locaties. Veel van de bouwstenen zijn op alle drie
de knooppunten van toepassing.

Verbinden met schaalniveau corridor.

gemeenten staan nog nauwelijks in verhouding
tot de hoge, maar ook abstracte, duurzaamheidsdoelen, zoals zero-emissie logistiek, klimaatproof, en circulaire economie.

In de gesprekken en in sommige bestaande
visies zien we voor bedrijventerreinen dezelfde
kwaliteits- en duurzaamheidsambities als voor de
woonomgeving, terwijl het publiek-private ontwerp- en ontwikkelinstrumentarium voor eerstgenoemde nog veel minder ontwikkeld is. Huidige
ontwikkelingen en concrete plannen bij de

Er liggen kansen voor een sterkere verbinding
tussen bedrijventerreinontwikkeling en corridor
ontwikkelingen. Ambities van de Goederenvervoercorridor Oost-Zuidoost, zoals meer specialisatie van knooppunten en het verduurzamen
van de logistieke sector, kunnen op de bedrijventerreinen vorm krijgen. Dit vraagt wel coördinatie.
Ook het delen van best practices van duurzaam
inrichten en ontwikkelen met meervoudig ruimtegebruik kan hieraan bijdragen. Het kwaliteitsniveau kan zo stapsgewijs en corridorbreed
worden verhoogd.

download het uitgebreide rapport hier:
www.defactourbanism.com

meer informatie:
deltametropool.nl
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Oostpolder

Biodiversiteit op bedrijventerreinen inspireert
biodiversiteit te benutten als ruimtelijk bindmiddel
en randvoorwaarde voor leefbaarheid. Het is een
beeldend document, gericht op concrete, toepasbare
ideeën, wegnemen van zorgen, aanreiken van
kansen en handreikingen voor het verbeteren van de
leefomgeving in het algemeen en het versterken van
de biodiversiteit in het bijzonder. Deze ideeën zijn zowel
door private partijen als publieke organisaties toe te
passen. Het inspiratiedocument omvat aanbevelingen
voor alle projectfasen.

Inspiratiedocument
biodiversiteit op
bedrijventerreinen
3
		
Bedrijventerreinen, Natuur

Betrokkenen:
Bureau Waardenburg +
Mascha Visser, Tom van
den Oetelaar.
Provincie Groningen +
Petra Wetterauw, Ankie
Fennema.
Gemeente Het Hogeland +
Andrew Piso.
Arcadis + Philippine van
der Schuijt.
BugelHajema + Ilse
Stilkenboom.
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Analyse

Visie
‘Biodiversiteit staat niet haaks op
‘exploitatie’ en ‘ondernemen’, maar
maakt er integraal en onlosmakelijk
onderdeel van uit.’

Zicht op de Oostpolder

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

Interpretatie opgave
Versterking van de biodiversiteit is een actuele
maatschappelijke opgave. Dit inspiratieboek is
toepasbaar op alle grootschalige gebiedsontwikkelingen. Daarbij is het van belang de eigenheid van de plek te benutten: specifieke bodem
en waterhuishouding, landschappelijke ligging,
ecologische kansen, ontwerpuitgangspunten en
randvoorwaarden.

Aanvliegroute
Het inspiratieboek is belangrijke input voor het
ontwikkelen van een masterplan voor integrale
afweging van ruimtelijke keuzes. Een wezenlijk
onderdeel van het masterplan en de ontwerpopgaven die daaruit volgen, zijn de keuzes voor
passende biodiversiteit. Biodiversiteit is daarmee
in het verdere planproces en de communicatie
daarover een terugkerend thema.

Bijschrift
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.
Groene gevel
Door gevels te laten begroeien, worden zowel
beeldkwaliteit als biodiversiteit gediend.

Achtergrond & vertrekpunt
Binnen heel Nederland groeit het besef
dat grootschalige bedrijventerreinen
duurzamer ontwikkeld moeten worden.
Daarom zijn ook bij de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Oostpolder hoge ambities
gesteld voor verduurzaming en biodiversiteit. Een belangrijke opgave is het op peil
houden van de leefbaarheid in naburige
buurtschappen. Inzetten op biodiversiteit
kan hierbij helpen. Dit inspiratiedocument
legt de basis voor het vastleggen van groene ambities voor de verdere planuitwerking,
zowel op gebieds- als op bedrijfsniveau. De
aanwezigheid van 21 windturbines is hierin
een bijzonder aandachtspunt.

Inzichten
Biodiversiteit wordt onterecht gezien als
een ‘zachte’ functie, waaraan in de loop
van het planproces regelmatig concessies
worden gedaan. Biodiversiteit is voor bedrijventerreinen echter een ‘harde’ vereiste. Ze biedt immers vele uiterst belangrijke
ecosysteemdiensten voor de bedrijven en
de omwonenden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan productie van voedsel, natuurlijke zuivering van oppervlaktewater of bestrijding
van plagen in de landbouw met natuurlijke
vijanden. Gedurende de gehele gebiedsontwikkeling, van de vroegste planfase tot
de laatste uitwerking én gedurende de gebruiksfase (beheer!) moet aandacht blijven
voor biodiversiteit.
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Daktuin
Toegankelijke daktuinen
kunnen een fantastisch
labyrint aan extra groene
ruimte opleveren.
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Uitwerking
In het inspiratiedocument leggen we de basis
voor groene ambities in de verdere planuitwerking, zowel op gebiedsniveau als op bedrijfs
niveau. Beide schaalniveaus moeten worden
betrokken, want tezamen kunnen zij optimaal
bijdragen aan versterking van de biodiversiteit
en de leefbaarheid.
Een bijzonder aandachtspunt vormt de aanwezigheid van 21 windturbines in de Oostpolder, die
als randvoorwaarde voor de bedrijfsontwikkeling
gelden. Omdat hoogvliegende vogelsoorten
en vleermuizen het slachtoffer kunnen worden
van dodelijke aanvaringen met wieken, gelden
er beperkingen aan wat wenselijk is voor de
versterking van biodiversiteit. Aanbeveling is
om in de Oostpolder inrichtingsmaatregelen als
grote wateren, brede rietkragen en hoge bomen
achterwege te laten. Zo wordt ervoor gezorgd
dat geen dieren worden aangetrokken die vervolgens grote kans hebben te overlijden. In het
inspiratiedocument komen voorbeelden aan de
orde voor onder meer:

What’s next?
• het slim opbouwen van het terrein, waardoor er
aaneengesloten groen-blauwe ruimtes ontstaan;
• bundelen van publieke en private groene ruimtes
zodat ze elkaar aanvullen,zowel in ligging als bio
diverse inrichting;
• het voorkómen van doorsnijding van groen
door infrastructuur;
• aan, op en in scheidingswanden, gevels en
grondkeringen e.d. ruimte bieden aan planten;
• dubbel ruimtegebruik en meekoppelkansen als
gestapeld groen, waterberging, recreatie;
• benutten van het instrument tijdelijke natuur.

Windmolens Hoge bomen trekken vogels aan, bij windmolens dus geen bomenrijen plaatsen.

Groene ruimtes Aaneenschakeling van groene
ruimtes zorgt voor extra winst voor biodiversiteit.

‘Uiteindelijk gaat de natuur zijn
eigen gang. Beweeg dus mee als
blijkt dat de natuur zich anders
ontwikkelt dan bedacht.’

Stappenplan biodiversiteit Biodiversiteit maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de zo gewenste, duurzame wereld van morgen. Het
stappenplan om biodiversiteit als volwaardig onderdeel mee te nemen in de planvorming ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

Volgende stappen en aanbevelingen
Ontwerpend onderzoek werkt twee kanten op: we
halen input op uit de omgeving en melden aan de
betrokkenen terug wat er met de inbreng is gedaan. Partijen worden dus geactiveerd om na te
denken over biodiversiteit en hun eigen rol daarbij.
We brengen het inspiratieboek actief breed
onder de aandacht. Het inspiratiedocument is
integraal input voor gemeente Het Hogeland en
de provincie Groningen voor het uit te werken
masterplan voor de gebiedsontwikkeling in de
Oostpolder. We bieden het resultaat aan onze
bestuurders aan en organiseren publiciteit in de
lokale media.

Tweede groene laag Door toevoeging van een ‘tweede groene laag’ op daken ontstaat een enorm potentieel voor biodiversiteit en beleving.

Vanzelfsprekend delen we alles digitaal, op de
projectwebsite www.hetdigitalediggelschip.nl,
de websites van de provincie en de gemeente,
de website van bureau Waardenburg, de website
van Arcadis, sociale media en in verschillende
nieuwsbrieven. Bureau Waardenburg draagt
de resultaten van dit onderzoek ook uit via hun
partnerschap in het Deltaplan Biodiversiteits
herstel. Zo is dit onderzoek een inspiratiebron
voor andere gebiedsontwikkelingen in het land.

meer informatie:
www.hetdigitalediggelschip.nl
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Rotterdam

De Ruit, ooit bedacht als onderdeel van het
Nederlandse hoofdwegennet, heeft inmiddels ook een
belangrijke functie voor het Rotterdamse stadsverkeer.
Op sommige stukken is dat zelfs zeventig procent van
het verkeer. Wat betekent deze gebruiksverandering
voor de Ruit? En voor de stad? Waar liggen kansen
voor transformatie aan of op de A20, A15 en de A16?
In Atelier Ruit, opvolger van LAB Ruit, onderzoeken we
deze vraag in drie ontwerpstudies.

		
Mobiliteit, Natuur
4

Atelier Ruit

Betrokkenen:
BVR + Bernadette
Janssen, Jorick Boddeke,
Bart Bomas, Marnix de
Vos, Evi Goedemans,
Jaap Duenk, Alexandra
Kobeleva.
Gemeente Rotterdam
+ Martin Guit, Jarno
Hazekamp, Dennis
Scherpenberg, Marlies
van der Maarel, Ramon
Rodrigo, Rick Klootwijk,
Marieke Oosterom, Carin
Stolzenbach, Peter Volken
Smidt, Joris Vermeiren.
Experts + Maurits
Cardozo Lopes, Charlotte
van den Berg, Paul
Broekhuisen, Jeanot van
Belkom, Katalin Szanto,
Igor Heller, Katalin Szanto,
Warner Beumer, Josine
van den Boogaard,
Carin Jannink, Claudia
Rodrigues, Maartje Visser,
Jeroen van Kesteren.

Opgavekaart LAB Ruit
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Analyse - A15
Achtergrond & vertrekpunt
De autonome snelwegwereld contrasteert met
het onderliggende landschap. In de schaduw
van de corridor bestaat een stadsrandzone met
eigen charme, maar ook met ondoordringbare
restruimtes.

Visie - A15
Inzichten
De echte ‘ecologische snelweg’ ligt langs de
Oude Maas, maar de A15 zone biedt veel kansen
voor kleine soorten zoogdieren, insecten
en vogels in het onderliggende ecologische
netwerk.

Interpretatie opgave
De A15 is een goederen- en energiecorridor met
steeds meer logistieke functies. Knoop Charloise
Poort/Waalhaven en de knoop bij Ridderkerk
zijn toekomstige logistieke megahubs. De
corridor wordt energieneutraal. De A15 is, door
maatregelen in het onderliggende landschap,
niet langer een barrière voor het ecologische
netwerk voor kleine (dier)soorten en vormt door
de lage ligging een waterbuffer voor de directe
omgeving.

Aanvliegroute
Hoe verandert de monofunctionele A15-zone in
een klimaatpositief, gezond stedelijk landschap?
En de last van de snelweg in een lust voor het
gebied?

Analyse huidige situatie: (Tussen)ruimtes, onderdoorgangen, stromen en programma.

Logistieke HUB
Waalhaven Charloise Poort

Friemellandschap

Logistieke HUB
Freshport

Watersysteem

Megacorridor
Energie-opwekkende corridor
Scenarioschets: A15 zone als biotoop.

Opgavekaart A15.

Scenarioschets: A15 zone als goederencorridor.
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Uitwerking - A15
De A15, een potentieel rijke biotoop tussen stad
en buitengebied, maken we energieneutraal door
warmte te winnen uit asfalt en oppervlaktewater
en elektriciteit op te wekken met vijf kilometer
zonnescherm. Met 59 hectare zonnepanelen
op woningen en 140 hectare zonnedaken op
bedrijven, wekken we 1.194 TJ op.
Aanbevelingen voor de A15 om gelijktijdig
en in samenhang een Megacorridor en een
Friemellandschap te ontwikkelen:
• Een snelle (vanaf 80 km/u) energieopwekkende megacorridor met twee
logistieke polen en bedrijventerreinen
die met groene daken en zonnepanelen
duurzaam bijdragen aan het gebied:
Waalhaven Charloise Poort (met metroontsluiting) en Freshport (met OV-knoop
punten Lombardijen en Barendrecht).

Analyse - A20
•

•
•

Haven(bedrijf), Rijkswaterstaat en gemeenten
hebben elkaar nodig voor een gezamenlijke
strategie. Er is samen veel te winnen bij
toekomstige transitieopgaven: logistiek
en circulair, energie en klimaatneutraal,
biodiversiteit en vergroten leefbaarheid.
Een traag (tot 30 km/u) tussenliggend,
fijnmazig en verbindend natuurlandschap,
waaronder de wegbermen.
Landschappelijke buffer in de stad voor
koelte, CO2-opslag met snelgroeiend
moerasbos, zoetwaterzuivering en
-buffering, natuurwaarden. Het zuidelijk
randpark wordt een vrolijk friemellandschap
voor de Tiny Five. De netkousverbinding
voor langzaam wegverkeer voorzien we van
een net dat in combinatie met een bijenlint,
vlinderroute, vleermuislaan, mussenhaag en
kikkersloot de ecologische overgang creëert
naar het buitengebied van Rhoon en de
groenzones langs de Charloise dijk.

Achtergrond & vertrekpunt
Rotterdam en de Ruit zijn bij de A20 versmolten.
Vanaf het Kleinpolderplein, de meest compacte
knoop van Europa, duik je direct de stad in. De
parken en gebouwen liggen pal aan één van de
drukste wegen van Nederland. De Hofbogen
staat direct aan de vluchtstrook en de tram
kruist bij de Schieweg en het Franciscus over de
snelweg. Bij de Bergweg en de Rotte loopt de
stad ongemoeid door van noord naar zuid.

Inzichten
Deze intense verbondenheid is ook zichtbaar
in cijfers. De A20 wordt zeer intensief gebruikt,
zowel door nationaal als door stedelijk verkeer.
De Ruit A20 heeft de grootste negatieve impact
op de gezondheid. De ontwikkeling van de
bestaande stad tot gezonde stad wordt nu en in
de toekomst beperkt.

Legenda

Meeste slaapverstoring door
verkeer op wegen
Laagste levensverwachting
in goede gezondheid
Bezorgst over gezondheid
door drukke straat
Geluidscontouren rijkswegen

Kaart: De ongezonde stad.

Legenda

HUB stadsring / Hoofdwegennet
Buurt / StadsHUB

15 minuten lopen / 5 minuten fietsen
Gebiedsontwikkeling rond HUB

Fietsverbinding: 3 radialen, 1 tangent
Visualisatie Megacorridor en Friemellandschap rond de A15.
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Kans: Diversiteit aan hubs op de A20.
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Visie - A20

Uitwerking - A20

Interpretatie opgave en aanvliegroute
De Ruit A20 wordt intensief gebruikt door
stedelijk verkeer. Een investering in stedelijke
mobiliteit (OV en fiets) rond de A20 is een directe
kwaliteitsimpuls voor de stad en betekent
verkeersreductie op de Ruit. Er liggen onbenutte
ruimtes rond de A20. Deze bieden potentie voor
de ontwikkeling van de gezonde stad. De opgave
A20 bestaat uit twee groene ontwikkelingen
(Rotte - Kralingse plas en Blijdorp - Schiepark) en
twee stedelijke gebiedsontwikkelingen (Kralingen
en ziekenhuis/Ceintuurbaan).

Stedelijke ontwikkeling direct grenzend aan de
snelweg of verbindingen over de snelweg zijn
voorstelbaar en noodzakelijk als deze ook leiden
tot een reductie van de negatieve impact door de
snelweg en tot vermindering van congestie op de
snelweg.

Op stedelijk deel van de Ruit
snelheidsverlaging naar 60 km/u

Impactreductie is haalbaar door de snelheid te
verlagen tot 60 km/u. Uit ons onderzoek blijkt dat
deze reductie past binnen het huidige netwerk
en bij het stadse karakter van de Ruit A20. Het
inpakken van de snelweg zorgt voor een verdere
overlastreductie. Bij gebiedsontwikkelingen
aan de A20 worden groene overkappingen en
schermen ingezet.

Nieuwe fietsroutes: 3 radialen,
1 tangent

Twee integrale
gebiedsontwikkelingen

HUB en nieuw station: Franciscus
(stadsHUB) en Kralingse bos (HWN-HUB)

Twee grote open ruimtes
verbonden

Opgavekaart A20.
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De impuls voor de stedelijke mobiliteit bestaat uit
twee nieuwe hubs aan de A20 met twee nieuwe
treinstations op de bestaande lijn RotterdamUtrecht. We verbinden het stadscentrum en de
regio met drie nieuwe fietsroutes en introduceren
een fietsroute aan de noordzijde van de A20.
De fietsroutes over de A20 zijn riant, groen,
functioneel en recreatief. Een tweehonderd
meter brede overkapping bij de Hofbogen en
een recreaduct bij het Kralingse Bos verbindt de
stadsdelen met groene ruimtes.
Aanbevelingen voor de A20:
• Reduceer overlast op en aan de Ruit.
• Zet stedelijke mobiliteit in als alternatief voor
de Ruit.
• Benut de ruimte rond de Ruit voor de
gezonde stad Rotterdam.

Visualisatie ingreep A20 ter hoogte van Stadshub Fransicus: 60 km/u op de Ruit A20, een overkapping bij Hofbogen die fungeert als park en route.
Gebiedsontwikkeling rond Franciscus Gasthuis met een station en hub, fietsroutes van regio naar centrum en van Alexander naar Schiedam.
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Analyse - A16
Achtergrond & vertrekpunt
De A16 ligt als snelweg dwars door Rotterdam
Oost en zorgt voor een verdeling van de stad in
een ‘binnen’ en ‘buiten’ de Ruit. Het deel vanaf
de brug tot aan de A20 is onderdeel van een
grote verstedelijkingsopgave door verdichting.
De huidige A16, omzoomd door sportvelden en
groen in de geluidbelaste zone, wordt op dit deel
vooral gebruikt voor korte ritten en de verdeling
van stedelijk verkeer. Ook ligt de A16 op de
overgang van twee landschappen.

Visie - A16
Inzichten
In de A16-zone liggen kansen om de ontbrekende
schakel in de verbinding met het buitenbied én
een waterkwaliteitsopgave op te lossen.

Principeschets
hoogteverschil tussen
plas, bos, polder en
de A16.

Interpretatie opgave
De inzet voor een toekomstbestendige A16 is
redesign van de snelweg. Van beter benutten
naar ander gebruik van de snelweg(capaciteit).
De A16 gaat fungeren als het adres en de
entree van de nieuwe stad zonder een directe
koppeling tussen het snelwegverkeer en de autoontsluiting van de wijk.

Schematische weergave StadshubA16 en regiohub’s in de omgeving.

Ontvlechten doorgaand verkeer
en stadsverkeer

Principeschets van
de verbinding tussen
bos en IJssel en de
watersysteemopgave
van Noord.
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Aanvliegroute
Doorgaand verkeer en stedelijk bestemmings
verkeer worden meer van elkaar gescheiden.
Dat betekent een kans voor verschillende
snelheden op de A16: van 50 tot 80 kilometer per
uur. Een nieuwe stadshub op de A16 fungeert
als comfortabel overstappunt voor sporters
en recreanten. De gebiedsontwikkeling in Oost
verbindt de Kralingse Plas met de natuur van de
polder. Deze verbinding tussen plas en polder kan
de waterkwaliteit op het schaalniveau van heel
Rotterdam-Noord verbeteren.

StadsHUB A16 als bestemming en
overstappunt van stadsverkeer
op Ruit naar gezond stedelijk
verkeerssysteem (OV & fiets)
Stadsontwikkeling nieuwe stad

Verknopen van missing links aan
de groenstructuur van de stad
(Prinsenlaan, IJsselland Ziekenhuis,
Van Brienenoordbrug)

Verbeteren waterkwaliteit Kralingse
Plas (doorstroming, blauwalg)
Doorspoelen stad

Ruimte voor sport, recreatie en
natuur (bos en water)

Opgavekaart A16.
Atelier Ruit / BVR adviseurs - Gemeente Rotterdam
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Uitwerking - A16
Van de A16 kan het stedelijk verkeer op de
Ruit ter hoogte van de Prinsenlaan de nieuwe
stadshub in rijden: een eindbestemming en het
adres voor de nieuwe stad en een recreatieve
entree van het bos en de plas. In de hub kunnen
automobilisten overstappen op alternatieve en
schonere vormen van stadsvervoer, zoals de
fiets en de tram. Het snelweg- en wijkverkeer
blijven gescheiden van elkaar. De nieuwe
stadsHUB is onderdeel van een overkluizing door
de Prinsenlaan. Het deel voor doorgaand verkeer
is de kern van de zone, dit deel van de A16 wordt
verlaagd naar poldermaaiveld.
De ontwikkeling van de nieuwe stad aan de
A16 verbindt de kwaliteiten van het Kralingse
Bos en de Plas met de IJssel. Deze nieuwe
landschappelijke route, dwars door de polder,
vormt de hoofdas voor de ontwikkeling van de
nieuwe, inclusieve stad en verdichting van de
bestaande stad. Een groen en waterrijk stedelijk
gebied waar gewoond en gewerkt wordt in
een uitnodigend en sportief landschap. Het

What’s next? - A16
watersysteem van Rotterdam-Noord koppelen
we aan die van de polder. De verbeterde
doorstroming die dat teweeg brengt, zorgt voor
een verbetering van de waterkwaliteit in het
gehele systeem. De hoogte en kwaliteiten van
het Kralingse Bos worden de polder ingetrokken
en bieden aan nieuwe bewoners en inwoners
van het omliggende gebied een aantrekkelijk
recreatieve bestemming.
Aanbevelingen voor de A16:
• Zet de stedelijke functie van de A16
efficiënt in voor de verdichtingsopgave van
Rotterdam.
• Investeer dwars op de A16 in de ontwikkeling
van de nieuwe stad en een verbinding van
stad naar het buitengebied.
• Gebruik de overgang van het Kralingse Bos
en de 6 meter lager liggende polder voor een
verbinding tussen bos, plas, polder en IJssel.
• Gebruik het sportprogramma in het gebied
om te fungeren als verbindend programma in
de nieuwe stad.

Volgende stappen en aanbevelingen
Met Atelier Ruit is de ontwikkeling op en rond de
Ruit verder onderzocht binnen de vastgestelde
Omgevingsvisie van gemeente Rotterdam.
De gemeente heeft nu beter zicht op de
kansen en meer grip op de opgaven. Ze gaat
het ontwerpteam binnen de gemeente verder
uitbreiden. De onderzoeksresultaten zijn ook
gepresenteerd aan een aantal wethouders en
enthousiast ontvangen. Daarnaast helpt het
Ruit onderzoek in het gesprek over de potentie
en toekomst van de Waalhaven-Zuid en het
havengebied, dat is aangewezen als NOVI-gebied.
De studie biedt verder aanknopingspunten
voor lopende programma’s en projecten. Waar
de onderzoeksresultaten van de A20 en A16
bijdragen aan de urgente verstedelijkingsopgave
van Rotterdam, stimuleert het onderzoek naar
de A15 nieuwe ideeën en concepten die de A15
meer laten zijn dan een excellente verbinding van
de haven met het achterland.

‘Atelier Ruit is zeer
waardevol voor
Rotterdam én
daarbuiten!’

Martin Guit , gemeente Rotterdam

De ontwerpmethode van Atelier Ruit wordt
toegepast in de adaptieve ontwikkelstrategie
wegen- en fietsnetwerk van de Zuidelijke
Randstad (2040) om meer inzicht te krijgen in
de opgaven op de schaal van de hele Zuidelijke
Randstad. Dit programma is in ontwikkeling in
opdracht van Rijk, regio en gemeente (binnen
programma MoVe).

Visualisatie nieuwe stad A16, verbinding van bos tot IJssel.
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Atelier Ruit / BVR adviseurs - Gemeente Rotterdam
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Heiloo, Uitgeest en Bergen (HUB)

Circulair Centrum HUB
5

Grondstof- en materiaalstromen

Hoe ziet een milieustraat gericht op hergebruik
en reparatie eruit? Heiloo, Uitgeest en Bergen
onderzochten dit met Natrufied Architecture en se.lab.
Stel je voor dat je hier heen gaat om je herbruikbare
spullen in te leveren, een koffie te drinken of een
reparatieworkshop te volgen in de werkplaats. Of je
loopt het atelier van een circulaire starter binnen. Als we
dit kunnen inbeelden, dan kunnen we het ook realiseren.

Betrokkenen:
Gemeente BUCH + Esther
Keijser.
se.lab + Kristel Logghe en
Marguerite Evenaar.
Natrufied architecture
+ Boris Zeisser,
Anja Verdonk, Alex
van Eekelen, Aydan
Suleymanli, Smaragda
Karagiannakou, Natalia
Ochoa.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
De gemeenten willen de hoeveelheid grof restafval per inwoner terugdringen door een nieuwe
milieustraat te ontwikkelen gericht op hergebruik
en reparatie.

Visie
Inzichten
Inwoners en stakeholders in een vroeg stadium
betrekken bij een ontwerp van een circulair
centrum en het vormgeven van lokale circulaire
economie is essentieel voor succes.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Het terugbrengen van grof restafval is een
landelijke doelstelling. Maar hoe doe je dit?
We onderzoeken hoe de milieustraat van de
toekomst eruit ziet.

De milieustraat speelt een centrale rol in de
transitie naar een circulaire economie: door
faciliteiten te bieden voor hergebruik en reparatie
én door inwoners bewust te maken van de
waarde van grondstoffen.

Traditionele
Milieustraat
In de traditionele milieu
straat is enkel de functie
aanwezig waarbij afval
wordt ingeleverd.
Beeld: Natrufied
architecture.

Traditionele
Milieustraat+
In de volgende stap in de
milieustraattransitie voegen we een werkplaats
voor circulair inzetten van
materiaal toe.
Beeld: Natrufied
architecture.

Inventarisatie van de aanwezige bouwstenen voor hoogwaardig hergebruik
en hergebruik producten en materialen met de stakeholders van het
circulaire netwerk in de BUCH: afvalbeheer, kringloopwinkels, repair café’s,
circulair ondernemers, onderwijs, sociaal domein (GGZ) en betrokken
inwoners. Beeld: Julian van Deursen.

De belangrijkste elementen binnen een circulair ambachtscentrum.
Beeld: Rijkswaterstaat.

Traditionele
Milieustraat++
Eventueel kunnen
ondernemers uit de omgeving aansluiten om het
ingeleverde materiaal als
nieuwe bron te gebruiken.
Beeld: Natrufied
architecture.

Activiteiten/agendering wensen van de stakeholders in het nieuwe
circulair ambachtscentrum: maakplaatsen en ateliers met workshops over
materialen en hergebruik, upcycling en herontwerpen, een lunchroom,
expositieruimte en lezingen over de circulaire economie. Beeld: se.lab.

Circulair Centrum
Bij een circulair centrum
voegen we nieuwe doelgroepen toe: circulaire
ondernemers en langblijvende bezoekers. Er kunnen grondstoffen worden
ingeleverd, hergebruikt
door ondernemers, maar
er is ook ruimte voor educatie, ateliers, workshops
en kleine horeca.
Beeld: Natrufied
architecture.

Model met benodigde bouwstenen voor circulaire business cases:
ontwerp, bronmaterialen, demontage & productie -met de bouwstenen
middelen en arbeid- tot marketing & verkoop en aftersales & terugwinnen.
Beeld: se.lab.
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Uitwerking

What’s next?

De drie schetsontwerpen - donut, yin yang, lemniscaat- zijn ontwikkeld op basis van het eerste
programma van eisen van gemeenten en circulaire ondernemers en daarna voorgelegd aan 35
stakeholders door middel van maquettes. Op
basis daarvan is de keuze voor het uiteindelijke
ontwerp gemaakt.
Er zijn verschillende circulaire initiatieven

benaderd en upcycling-activiteiten in kaart
gebracht. Op de bijeenkomst zijn matches gemaakt en onderzocht hoe men wil samenwerken.
De businesscases voor een upcycling collectie,
upcycle warenhuis, BUCH-gilde en openbare
werkplaats zijn uitgewerkt. Bij inwoners blijkt
grote vraag naar sociale functies op milieustraat;
concrete activiteiten zijn besproken.

Ophalen wensen ondernemers
Workshop met circulair ondernemers: bespreking van wensen voor vervolg
van het circulaire netwerk en hergebruik materialen. Foto: Martijn Voorhout.

Ontwerp overleg
De diverse ontwerp schema’s zijn ook besproken met de experts van de
afdeling afvalinzameling. Foto: Martijn Voorhout.

Presentatie voor stakeholders
Esther Keijser (projectleider circulair ambachtscentrum BUCH-gemeenten)
neemt de stakeholders mee in het waarom en de ondernomen stappen naar
een circulair centrum in de BUCH. Foto: Martijn Voorhout.

Toelichting ruimtelijke ontwerpen
De ruimtelijke ontwerpen zijn aan bewoners, ondernemers, experts uit
onderwijs en zorginstellingen toegelicht aan de hand van tekeningen en
maquettes. Foto: Martijn Voorhout.

‘In een vroeg stadium met
een ontwerper samenwerken
heeft geleid tot een heel
innovatief ontwerp, dat was
boven onze verwachting.’
Gemeente

Geoptimaliseerd Model Op basis van de input van de stakeholdersbijeenkomst, is het ruimtelijke model voor de opzet van het Circulaire Centrum
aangepast. Dit model zal als de basis worden gebruikt voor de verdere uitwerking tot een Schets Ontwerp. Beeld: Natrufied architecture.

Volgende stappen en aanbevelingen
We hebben het Yin-Yang ontwerp gekozen.
Naast de stakeholders vonden de werknemers
van de milieustraat dit het beste ontwerp, dit gaf
de doorslag. We gaan de business case en het
ontwerp verder uitwerken, het circulaire netwerk
in de regio versterken en circulair onderwijs voor
basisonderwijs en MBO ontwikkelen.
Voor het slagen van een circulair centrum is het
heel belangrijk in een vroeg stadium de vraag
Ruimtelijke ontwerpen Met de aanwezigen van de stakeholdersbijeenkomst zijn de drie ruimtelijke ontwerpen besproken. Middels een vragenformulier is
uitgebreide feedback opgehaald. Beeld: Natrufied architecture.
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naar hergebruikte producten bij inwoners te
stimuleren.
Maak ideeën snel visueel om ze te toetsen bij
stakeholders en inwoners. In een vroeg stadium
met een architect werken heeft geleid tot een
heel innovatief ontwerp . Organiseer daarnaast meteen de partijen die het opknappen en
repareren gaan uitvoeren.

meer informatie:
www.natrufied.nl
Circulair Centrum HUB / Gemeenten Heiloo, Uitgeest en Bergen - se.lab - Natrufied architecture
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Almere

In Nederland dumpen wij jaarlijks veertig miljoen
kuub bagger. Vroeger kon dat naar de boer, maar nu
kan dat steeds minder. Bagger is een afvalstroom uit
rivieren en kanalen. Het is de toplaag van de grond
die iedere acht jaar wordt uitgebaggerd. Samen met
onze partners uit Almere onderzoeken we of bagger
op regionale en lokale schaal te verwaarden is. We
verkennen verschillende scenario’s voor de verwerking
van baggerspecies tot hoogwaardig materiaal.

Regionale productie
voor het Nederlandse
baggerprobleem
6

Grondstof- en materiaalstromen

Betrokkenen:
Gemeente Almere +
Sabrine Strijbos, Jan
Nabers, Stefan Brons,
Rutger Ekhart.
Waterweg + Wies van
Lieshout, Eva Aarts,
Boukje Vastbinder.
Grondstoffen Collectief
Almere + Tjibbe Winkler.
Waterschap
Zuiderzeeland + Joost
Schrander.
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Analyse

Visie
‘Iedereen wil de duurzame
verwerking van baggerspecie,
maar niemand wil ervoor betalen.’
Tjibbe Winkler, Grondstoffen Collectief Almere

Interpretatie opgave
Het verwaarden van baggerspecie is een veelkoppige uitdaging. Gaat het over ruimtelijk oplossingen voor de afvalstroom, dan gaat het al snel
over oplossingen voor baggerverwerking en niet
meer over de oorzaak van het probleem. Bovendien zijn de probleemoplossers niet dezelfde als
de probleemeigenaren. Hoe vinden zij elkaar?

Aanvliegroute
In plaats van de bestaande oplossingen voor
de verwaarding van baggerspecie te onderzoeken, hebben we vier scenario’s ontwikkeld
met oplossingsrichtingen buiten de gebaande
paden. Om ze te valideren en te toetsen op
haalbaarheid hebben we veertien gesprekken
gevoerd met alle mogelijke ketenpartners
van baggerspecie. Daarnaast hebben wij ook
gekeken naar duurzame oplossingen voor
andere afvalstromen. Hierover hebben we een
podcast opgenomen waarin we in gesprek zijn
gegaan met ondernemers over het verwerken
van afvalstromen op grote schaal.

Scenario 1: Lokale productie
In dit scenario zijn we opzoek gegaan naar lokale partijen die de verwerking
van Almeerse bagger kunnen verzorgen en op minder dan vijf kilometer
afstand van elkaar liggen. Vanuit CO2- reductie perspectief is dit het beste
scenario.

Scenario 2: Minste partners
Een ander potentieel scenario is het minimaliseren van betrokken partners
om zo snelheid te kunnen garanderen. Het waterschap organiseert
het baggeren, Aquaminerals doet de voorbewerking en Martens is de
producent. Dit blijkt voor deze partners een onhaalbaar scenario.

Scenario 3: Gedeelde visie
Dit scenario is gebaseerd op het zoeken van partners die een gedeelde
visie hebben op de transitie naar een duurzame economie. De motivatie van
potentiële partners ligt in het onderschrijven van de missie.

Scenario 4: Laagste kosten
Het laatste scenario is gebaseerd op kostenminimalisatie. De partijen zijn
afwachtend, omdat de businesscase van het verwerken van baggerspecie
zichzelf nog moet bewijzen.

Opnames podcast
In BlueCity Rotterdam
hebben we de podcast
Bouwen met bagger
specie opgenomen. Deze
podcast gaat over het
duurzaam verwerken
van afvalstromen. We
hebben het specifiek over
de materialentransitie
in samenwerking met
andere ondernemers.

Design Sprint
In november organiseerden wij een sprint, we
spraken met 14 mensen,
in verband met Covid-19,
zowel online als offline.
Daarnaast zijn wij in
deze week nog 1 dag
naar Almere gegaan om
verschillende locaties te
bezoeken waar mogelijk.

Achtergrond & vertrekpunt
Wat kunnen we doen met de veertig miljoen
kuub baggerspecie die ieder jaar vrijkomt?
Er is in Nederland een baggeroverschot.
Dit is een probleem voor onze natuur, de
belastingbetalers portemonnee en de
fysieke ruimte. De boer wil de bagger niet
meer hebben. Lege (natuur)plassen vullen,
tast vaak de natuur aan. Tegelijkertijd
hebben we in Nederland een tekort aan
hoogwaardige materialen. De gemeente
Almere noemde zelf al eerder aan welke
materialen, dan wel producten, er op dit
moment tekort is: isolatie, rioolbuizen,
waterbuffersystemen. De centrale vraag
van waaruit dit ontwerpend onderzoek

vertrekt, is hoe en waar kan baggerspecie
worden verwerkt tot grondstof en welke
ruimte is hiervoor nodig? Kan dit lokaal en
zo ja, wat betekent dit? Een vraag die bij ons
terecht kwam vanuit de gemeente Almere.
Om een oplossing te kunnen vinden, is het
van belang inzicht te krijgen in wie de keten
van het baggerprobleem beheert. Deze ligt,
zo blijkt, bij verschillende partijen: waterschap, gemeente en particulier.
Inzichten
Wij beperken ons onderzoek tot het
verwaarden van baggerspecie uit Almere.
Groene energiemodellen laten zien dat
verwaarding, het omzetten van afval in
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grondstof voor nieuwe materialen, niet
persé lokaal hoeft plaats te vinden. Als
het financieel voordeliger is om de bagger
elders in het land te verwerken, geniet dit
meestal de voorkeur. In dit werktraject
hebben wij voornamelijk gevonden dat de
combinatie aan verwerkingsactiviteiten
die moeten plaatsvinden om bagger te verwerken nog maar op kleine schaal bestaat.
Hier ligt een urgente opgave voor (semi-)
overheden. De ambitie om baggerspecie te
verwaarden is er zeker, maar om overheden te overreden in actie te komen, is een
potentiële business case nodig.
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Uitwerking
De scenario’s die we onderzocht hebben, zijn
gebaseerd op de thema’s die volgens leveranciers
en afnemers van bagger, dan wel producten van
bagger, het belangrijkst zijn: lokale productie van
bestrating, zo min mogelijk partners in de keten,
samenwerken met partners met een gedeelde
visie en het zo goedkoop mogelijk verwerken van
bagger. Per scenario zijn de samenwerkingspartijen
en de route die de bagger aflegt, uitgewerkt en
vertaald in kaarten. Deze zijn te zien op de voorgaande pagina.
Uit interviews komt een aantal grote uitdagingen
naar voren bij het verwerken van bagger: ontwateren, drogen en zeven. Deze verwerkingsstappen
kunnen op verschillende manieren worden aan
gepakt met bestaande systemen. Voor alle vier de
scenario’s geldt dat bagger kan worden ontwaterd
op al bestaande depots. Leegstaande kassen in

Oplossing voor drogen
Voor het drogen van baggerspecie zou gebruik gemaakt kunnen worden
van leegstaande kassen in Almere.

What’s next?
de omgeving van Almere, die nu gebruikt worden
als caravanstallingen, kunnen in de zomermaanden gebruikt worden om het materiaal te drogen.

‘Nu de fysieke pilot een feit is,
is een samenwerking in mijn
ogen een logische stap.’

Voor scenario 1 – lokale productie – hebben we
een specifieke locatie voor de voorbewerkingsstappen gevonden. In Almere is een Grondstoffen
Collectief waar verschillende faciliteiten worden
gedeeld, van zeeffaciliteiten tot opslagmogelijkheden. Deze verwerkingslocatie van afvalstromen
kan dienen als een grondbank waar de bagger
in eerste instantie heen gaat, om vervolgens als
grondstof tot iets nieuws te maken. Dit scenario
voor verwaarding van baggerspecie lijkt het
meest passend voor Almere, maar het laagste
kosten scenario zou ook een goede optie zijn. Het
is uiteindelijk aan de opdrachtgever hoe die de
verwaarding van baggerspecie wilt realiseren.

Sabrine Strijbos, gemeente Almere

Grondstoffen Collectief Almere
In Almere staat het GCA, een afvalverwerkingsorganisatie mede
gefinancierd door de gemeente Almere.

Tijdlijn opschaling in Almere

Volgende stappen en aanbevelingen
Onze partners zijn enthousiast en willen, net als
wij, door met dit onderzoek. Nu er scenario’s
liggen voor het verwerken van bagger in Almere,
gaat dit consortium in samenwerking met Grondstoffen Collectief Almere verder uitzoeken of
een eerste test voor de bewerking van bagger
specie mogelijk. Een eerste stap richting een
businesscase. De partijen die dit verder met ons
gaan onderzoeken, zijn gemeente Almere, PRICE
(Praktijk en Innovatiecentrum Circulaire Economie), een stichting van de gemeente Almere,

Afvalverwerking op het GCA
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provincie Flevoland en Cirwinn. Wij beperken
ons vervolgonderzoek naar de verwaarding van
bagger voorlopig tot Almere, waar in 2022/23 kan
worden gebaggerd vanuit het Weerwater, een
plas in Almere, gebaggerd. De gemeente Almere
wil deze baggerspecie gaan gebruiken als grondstof. Onze schets (introductiepagina) van lokale
verwaarding van baggerspecie laat de potentie
ervan zien. Een (lokale) pilot is echter voorwaarde om ooit op grotere schaal bagger te kunnen
verwaarden. En die lijkt inzicht.

Reginale productie voor het Nederlandse baggerprobleem / Gemeente Almere - Waterweg - Grondstoffen Collectief Almere - Waterschap Zuiderzeeland

53

Colofon

PROJECTTEAMS
Atelier Ruit
BVR (Bernadette Janssen, Jorick
Boddeke, Bart Bomas, Marnix de Vos,
Evi Goedemans, Jaap Duenk, Alexandra
Kobeleva), gemeente Rotterdam
(Martin Guit, Jarno Hazekamp, Dennis
Scherpenberg, Marlies van der Maarel,
Ramon Rodrigo, Rick Klootwijk, Marieke
Oosterom, Carin Stolzenbach, Peter Volken
Smidt, Joris Vermeiren), Maurits Cardozo
Lopes, Charlotte van den Berg, Paul
Broekhuisen, Jeanot van Belkom, Katalin
Szanto, Igor Heller, Katalin Szanto, Warner
Beumer, Josine van den Boogaard, Carin
Jannink, Claudia Rodrigues, Maartje Visser,
Jeroen van Kesteren.
Circulair Centrum HUB
Gemeente BUCH (Esther Keijser), SE.LAB
(Kristel Logghe, Marguerite Evenaar),
Natrufied architecture (Boris Zeisser,
Anja Verdonk, Alex van Eekelen, Aydan
Suleymanli, Smaragda Karagiannakou,
Natalia Ochoa).

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

HMC2
BURA (Marco Broekman, Basia van Rijt,
Yara Alnashawati, Geert Das), Stec Groep
(Juriën Poulussen, Wouter van den Broek),
provincie Zuid-Holland (Boudewijn Kuijl).
Inspiratiedocument biodiversiteit op
bedrijventerrein
Bureau Waardenburg (Mascha Visser,
Tom van den Oetelaar), provincie
Groningen (Petra Wetterauw, Ankie
Fennema), gemeente Het Hogeland
(Andrew Piso), Arcadis (Philippine van der
Schuijt) BugelHajema (Ilse Stilkenboom).

GRAFISCHE VORMGEVING
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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).

Regionale productie voor het
Nederlandse baggerprobleem
Gemeente Almere (Sabrine Strijbos,
Jan Nabers, Stefan Brons, Rutger Ekhart),
Waterweg (Wies van Lieshout, Eva
Aarts, Boukje Vastbinder), Grondstoffen
Collectief Almere (Tjibbe Winkler),
Waterschap Zuiderzeeland (Joost
Schrander).

ADVISEURS / OPEN OPROEP
SELECTIECOMMISSIE
Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen),
Tamara Streefland (Metabolics
Foundation), Simon Dona (DONA
Stedenbouw).

Duurzaam Distributielandschap
Defacto Stedenbouw (Anne Loes Nillesen,
Gertie van den Bosch, Wendy van der
Horst), Vereniging Deltametropool
(Merten Nefs, Ana Luisa Moura),
Goederenvervoercorridor (Luc de Vries
(Ministerie IenW), Ton Neumann (provincie
Limburg)), gemeente Tilburg (Arjen
Wennink, Martijn Kanters, Edwin van
Renterghem, Dick de Jager, Gijs Breeman,
Bram van Duren, Nenad Andzic, Wouter
van der Burg), gemeente Nijmegen (Janet
Doorduin, Loes Emons, Marie-Thérèse
Marcusse, Marie-Louise Verschure, Ien
van der Coelen), gemeente Tiel (Ryan
Bevers), provincie Gelderland (Rob
Hermes, Joost Roeterdink), gemeente
Venlo (Jos Hensgens, Leon Peters,
Joram Donkers, Martijn Stas, Christine
Jansen), Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
(Christian Heerings), Clean Energy (Remco
Hoogma), Erasmus UPT (Bart Kuipers),
Stec Groep (Hub Ploem), Intospace (Tim
Beckmann).
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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).
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PROCLAIMER
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Duurzame economie
en ruimte #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); 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 6 binnen de Open
Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket 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 – juli 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-ruimtelijkontwerp
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3013 AM Rotterdam
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www.stimuleringsfonds.nl
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