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Duiven 
Dorpsontwikkeling in het 
landschap van de Liemers 
Strootman Landschapsarchitecten 
i.s.m. Stichting de Mooie Gronden, 
Rutger Oolbekkink, gemeente Duiven 
en provincie Gelderland.
  Stad en dorp, Natuur

Amsterdam
De Bowling 
Buikslotermeerplein
BRIGHT i.s.m. de Lokatie, Verdedig 
Noord en Productiehuis Noord.
  Stad en dorp, Maatschappij

Mariënheem 
De dorpskerk als aan
jager voor een toekomst
bestendige dorpskern en 
vitale gemeenschap
buro MA.AN i.s.m. Samen leefbaar 
Mariënheem en gemeente Raalte.
  Stad en dorp, Maatschappij

Spijkenisse, Purmerend, Zoetermeer 
Een onvoltooid project  
Ontwerpend Onderzoek 
Groeikernen
International New Town Institute i.s.m. 
gemeentes Nissewaard, Zoetermeer 
en Purmerend.
  Stad en dorp, Maatschappij

Rotterdam 
Ruimte Maken voor 
Samenleving voorbij het 
Publieke Domein 
PosadMaxwan i.s.m. gemeente 
Rotterdam.
  Stad en dorp, Maatschappij

Amsterdam 
StreetWise  
De Gezamenlijke Waarden 
van de Wildeman 
AP+E en Studio dmau i.s.m. gemeente 
Amsterdam en The Beach.
  Stad en dorp, Maatschappij

Doorn 
Verdicht wonen en 
duurzaam winkelen op 
de Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Utrechtse Heuvelrug i.s.m. 
IMOSS bureau voor stedebouw B.V. en 
Mies Architectuur.
  Stad en dorp, Maatschappij

Delft, Alphen aan den Rijn 
Ruimte voor nieuwe ideeën 
Bouwstenen voor Sociaal i.s.m. Lyongo 
Architecture, Atelier Groenblauw, 
gemeentes Delft en Alphen aan de Rijn.
   Stad en dorp, Maatschappij, 
   Water en klimaat

Etten-Leur, Zevenbergen, 
Prinsenbeek
Waardevolle 
Woonlandschappen
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. 
Studio Marco Vermeulen, Vereniging 
Deltametropool, NEPROM, Staatsbos-
beheer en gemeentes Breda, Moerdijk 
en Etten-Leur.
  Stad en dorp, Landbouw, Natuur

Meierijstad 
Anders Naar en Van Veghel 
ROMBOUT Frieling lab i.s.m. 
gemeente Meierijstad. 
 Mobiliteit

Utrecht 
HUBs in het toekomstige 
Beurskwartier
Gemeente Utrecht i.s.m. Movares 
(Studio SK).
  Mobiliteit, Stad en dorp

Rotterdam 
Metrostations: 
op weg naar een klimaat
adaptieve, groene, sociaal 
aantrekkelijke plek
Sprout i.s.m. RET, gemeente Rotterdam 
en VPDelta. 
  Mobiliteit, Stad en dorp

Amsterdam 
Pick and bike
Apto Architects i.s.m. Green Business 
Club Zuidas en gemeente Amsterdam. 
  Mobiliteit, Stad en dorp

Amersfoort 
Van Ring naar Park 
Ideate i.s.m. IMOSS bureau voor 
stedebouw B.V. en burgerinitiatief 
‘Van ring naar park’.
  Mobiliteit, Stad en dorp

Leidschendam 
Wijkleercentrum 
Alles voor Elkaar
Stichting Wijkleercentrum Alles voor Elkaar 
i.s.m. de Ruimdenkers en Bouwhuis Vastgoed.
 Maatschappij

Den Haag
Living Lab Vrederust – 
een zoektocht naar de 
rechtvaardige stad 
Studio Pinar Balat en Studio Igor Sladoljev 
i.s.m. Haag Wonen en gemeente Den Haag.
  Maatschappij, Stad en dorp

Rotterdam 
Tarwewijk BinnensteBuiten
el KANTOOR architectuur i.s.m. CultuurWerk-
plaats Tarwewijk en gemeente Rotterdam.
  Maatschappij, Stad en dorp

Rotterdam 
Van buitenruimte naar 
weerbare community 
voor Hart van Zuid
Arttenders i.s.m. gemeente Rotterdam 
en Karres en Brands.
  Maatschappij, Stad en dorp

Den Haag, Zoetermeer 
Green Skyline Toolbox
Scape Foundation i.s.m. gemeente 
Den Haag, gemeente Zoetermeer, GGD 
Haaglanden, Wageningen Research en RIVM.
  Natuur, Stad en dorp

Wagenborgen 
De Nieuwe Waarborg
De Wilde Studio en Up to Us i.s.m. 
gemeente Eemsdelta en Groninger Dorpen.
 Stad en dorp

Geleen 
De Tuinen van het 
Verspreide Paleis
New Urban Networks i.s.m. gemeente 
Sittard-Geleen, Stadslabs Sittard- Geleen 
en Brightlands Chemelot Campus.
 Stad en dorp

Assen
Drents DNA 
Stichting Vaart in Assen i.s.m. The Curiosophy 
Collective, gemeente Assen, Boris Brink 
(kunstenaar), Sijas de Groot (kunstenaar), 
Rudie Hoegen (kunstenaar), Cora Jongsma 
(kunstenaar), Gabrielle Kroese (kunstenaar), 
Selby Gildemacher (kunstenaar), DAAD, 
Jasper Smits Architectuur en Interieur, 
NOHNIK, ICO en De Zwarte Hond.
 Stad en dorp
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Oirschot 
Gebiedsvisie duurzaam 
Oostelbeers
Orbis i.s.m. dorpsraad Oostelbeers en 
LOS Stadomland.
 Stad en dorp

Rijswijk 
Pocket plaatsen - Mijn thuis 
is meer dan mijn huis 
Studio Hartzema i.s.m. gemeente 
Rijswijk en Wissing Ruimtelijke Denkers.
 Stad en dorp

Kerkrade 
Re-Load Kerkrade 
FALSEWORK Architecture i.s.m. 
gemeente Kerkrade, Parkstad Limburg 
en Heemwonen.
 Stad en dorp

Delft 
Schoonheid als beleving: 
de toolbox
ZOETMULDER i.s.m. gemeente Delft en 
Stichting Dorp, Stad en Land.
 Stad en dorp

Delft 
Van Groot naar Beter: 
Samen Wonen op Leeftijd
Gemeente Delft i.s.m. Inbo en TU Delft.
 Stad en dorp

Breda 
Verbeelding verbindt
Re:publiek place designers i.s.m. 
gemeente Breda.
 Stad en dorp

Tilburg 
Verdichting als verrijking 
CAST i.s.m. Archistad, BURA urbanism 
en gemeente Tilburg.
 Stad en dorp

Willemstad, Curaçao 
Willemstad regenereren, 
Stadscommunities 
transformeren
Mente Kaweta i.s.m. BMG Asset 
Managemen B.V., Ministerie van 
Economische ontwikkeling (MEO), 
Ministerie van Vervoer, Verkeer 
en Ruimtelijke Planning (VVRP) en 
University of Curacao (UoC).
 Stad en dorp
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Deze interactieve PDF is doorklikbaar. 
De inhoudsopgave biedt de mogelijkheid  
de verschillende projecten met éen 
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onderaan de linkerpagina brengt je weer 
terug naar de inhoudsopgave.
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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. Welke kansen biedt bijvoorbeeld herbe-
stemming voor het in stand houden van vitale 
gemeenschappen en leefbare (dorps)kernen? 
Hoe maken we in de toekomst onze binnensteden 
en dorpscentra, die nu gedomineerd worden door 
horeca, winkels en vertier of juist met leegstand 
te kampen hebben, tot gemengde gebieden waar 
verschillende functies elkaar kunnen versterken 
en ontlasten? En hoe gaan we om met de steeds 
schaarser wordende openbare ruimte waar meer 
en meer mobiliteit en logistiek ingepast moet 
worden, waar energie en klimaatvraagstukken 
landen en waar de rol van deze publieke ruimte als 
ontmoetingsruimte niet moet worden vergeten?

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 ontwikke-
ling van ruimtelijke visies en ontwerpvoorstellen 
voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwer-
pend onderzoek brengt de kennis van de betrok-
ken partijen uit een gebied bij elkaar, helpt bij het 
scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk maken, 
afwegen en verbinden van belangen, het organi-
seren 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 markt partijen. 
Het stelt betrokken partijen in staat buiten de 
eigen kaders te denken en zo tot een meer inte-
grale aanpak te komen.

Binnen de Open Oproep Vitale steden en dorpen 
#2 werkten 30 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.

30 toekomstscenario’s voor stad en dorp
De 30 lokale en regionale projecten die in deze 
bundel getoond worden, laten een brede waaier 
zien van thema’s rondom verdichting, herbe-
stemming, het activeren van openbare ruimte 
en sociale vraagstukken die in onze steden en 

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 

dorpen spelen. De ontwerpteams, die konden 
putten uit lokale kennis en expertise van tal van 
deel nemende partijen, hebben gewerkt aan 
toekomst scenario’s, bouwstenen, methodes en 
processen die helpen om duurzame toekomsten 
voor deze plekken zichtbaar en voorstelbaar te 
maken. Wat opvalt is dat veel van de oplossingen 
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 zich 
voor vergelijkbare vraagstukken gesteld zien.

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 dor-
pen een fikse toename aan inwoners kunnen 
verwachten, doordat een deel van de nationale 
woningbouwopgave hier landt, ondervinden 
andere dorpen de negatieve gevolgen van de 
landelijke krimp- en vergrijzingstrend, waarbij 
jongeren door een gebrek aan werkgelegenheid 
en woonruimte 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 #2
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 en 
collectieve woonmilieus, het revitaliseren van binnensteden, 
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 #2 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 
#2 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 30 binnen de Open 
Oproep Vitale steden en dorpen #2.

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:
Stichting 
Wijkleercentrum 
Alles voor elkaar + 
Hans van Ierland,  
Adri de Grijs,  Leo van 
Ewijk,  Jan van Vliet, 
Jaap Post, Jan Keijzer, 
Ineke Slooff.
Bouwhuis 
VastgoedAdvies + Aad 
Bouwhuis.
de ruimdenkers + 
Tanja van der Laan, 
Wies Harmeling, 
Denise Damme.

Wijkleercentrum 
Alles voor Elkaar 

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar is al enige tijd actief 
in het (re-)activeren van jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het centrum genereert lokale betrokkenheid 
en ontplooit activiteiten die zowel voor de deelnemers als 
buurtgenoten relevant zijn. In dit onderzoek zijn diverse 
scenario’s onderzocht, zowel ruimtelijk als bedrijfsmatig, 
die de samenwerking met lokale ondernemers en 
overheden bestendigen en stimuleren. 

Leidschendam

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar  / Stichting Wijkleercentrum Alles voor elkaar - Bouwhuis Vastgoed Advies - de ruimdenkers

 Maatschappij1
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Het wijkleercentrum  in beeld 
De werking en positie van het initiatief, gevisualiseerd als onderdeel van de generieke vertaling. 

Interpretatie opgave
De opgave draait om het grip krijgen op de 
ruimtelijke behoefte van het wijkleercentrum op 
dagelijks niveau, in samenwerking met diverse 
betrokken stakeholders. Hoe kunnen we een 
generiek model ontwikkelen dat het programma 
en de groeiende ambitie van het wijkleercentrum 
visualiseert, het initiatief ondersteunt, een pas-
sende plek werft en het netwerk versterkt?

Aanvliegroute
Om tot de juiste input te komen, zijn er veel 
gesprekken gevoerd met tal van betrokkenen 
uit het netwerk. Daarnaast zijn er twee grote-
re bijeenkomsten georganiseerd, die enerzijds 
werden ingestoken op het uitwisselen van ken-
nis en anderzijds op de verduurzaming van de 
samenwerking (zowel onderling, als met het 
wijkleercentrum). Het doel is zowel ruimtelijk als 
bedrijfsmatig beeld te geven aan bestendiging 
van het initiatief. 

Analyse Visie

‘Wat me opvalt, is dat veel 
partijen voor het WLC een 

rol zien weggelegd als 
verbindende schakel.’

T. van der Laan, de ruimdenkers

Achtergrond & vertrekpunt
Het wijkleercentrum is een organisatie die 
jongeren met een afstand tot de arbeids-
markt helpt een plek in de maatschappij 
in te nemen door er weer actief onderdeel 
van te worden. Dit doen zij door leerwerk-
plekken te genereren, veelal aan de hand 
van lokaal geïnitieerde projecten. Het 
nieuw te ontwikkelen park Voorlei biedt 
het centrum kans om een vaste stand-
plaats te verwerven en vanuit hier door te 
ontwikkelen. De ambitie is van een initiatief 
met 6 betrokken vrijwilligers en 1 profes-
sional, te groeien tot een organisatie dat 
aan 60 deelnemers een werkplek biedt, 
ondersteund door ca 6FTE aan coaching 

en begeleiding. Op eigen kracht, met eigen 
en gedeelde meters. De scenario’s schalen 
op van een startpositie met 50m2, tot een 
volledig eigen gedragen centrum met 500 
m2, waarvan een substantieel deel gedeeld 
wordt met een sociale horecaondernemer, 
die de kern aan leeractiviteiten verzorgt.

Inzichten
Het onderzoek geeft inzicht in de com-
plexiteit van het tot stand brengen van een 
dergelijk initiatief. Zowel in samenwerking 
(partners, overheden en ontwikkelaar), 
als in het definiëren van de ruimtelijke 
behoefte en de bijbehorende financiering. 
Dat komt doordat het wijkleercentrum 

een vliegwiel is in een groter geheel. Het 
initiatief is een vitaal radertje, dat een veel 
groter systeem aan het draaien kan zetten 
voor de geambieerde maatschappelijke 
impact. Dit vergt een zoektocht naar de 
balans tussen samenwerkende partners, 
die het bestaansrecht mede bepalen, en 
meewerkende betrokkenen, die het initia-
tief kunnen bestendigen en ondersteunen. 
Al deze partijen, worden gevoed door ver-
schillende financiële stromen, op basis van 
eigen politieke agenda’s. Door deze com-
plexiteit beeldend bloot te leggen, geven 
we aanleiding om het juiste vervolggesprek 
met direct betrokkenen te voeren. 

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar  / Stichting Wijkleercentrum Alles voor elkaar - Bouwhuis Vastgoed Advies - de ruimdenkers

iconografische 
typologieën
Het programma van 
het wijkleercentrum 
is vertaald naar 
iconografische 
typologieën, die de 
activiteit visualiseren 
in een ruimtelijke 
context. Deze 
typologieën vormen 
de bouwstenen voor 
de scenario’s. 
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Volgende stappen en aanbevelingen
Op basis van de toezeggingen tijdens de fysieke 
bijeenkomst op 22 maart 2022, zijn er vervolg-
afspraken ingepland en diverse deeltrajecten 
opgestart. Onze ervaring leert echter, dat voor 
het borgen van de resultaten het aantrekken van 
een betaalde projectleider in de komende fase, 

onontbeerlijk is. Het werken vanuit het bouwen 
aan scenario’s die een groeimodel en de potentie 
illustreren werkte inspirerend en prikkelt partijen 
steeds mee te denken en concreet te formuleren 
wat de eigen bijdrage zou kunnen zijn.

Uitwerking

Relatieschema De ruimtelijke relaties tussen de verschillende onderdelen in het generieke plan (in scenario L) geven een beeld van de ambitie en de 
kansen voor het initiatief. 

Backoffice (scenario XS)  De basisvoorziening van waaruit het bestuur kan 
opereren en voor het voeren van gesprekken met deelnemers.

Sociaal restaurant (scenario XS)  Direct gekoppelde leerwerkomgeving: 
Een plek voor sociaal contact en een kans om ‘binnen te lopen’.

Keuken (scenario S)  In de ideale situatie is de keuken van het sociaal 
restaurant groot genoeg voor kooklessen.

Kleine ondernemers (scenario L) Kleinschalig ondernemerschap lokaal 
aantrekken en faciliteren: werkplekken, bedrijvigheid, reuring.

Beweegruimte (scenario M)  Naast ruimte voor eigen activiteiten ook 
verhuur aan derden, zoals lokale verengingen en welzijnsorganisaties.

Wasserette (scenario L)  Een directe serviceverlening voor betrokken 
ondernemers en dienstverlening voor in de nabije omgeving.

In het onderzoek hebben we toegewerkt naar 
het inzichtelijk maken van het netwerk en diverse 
stakeholders hierbinnen. Vervolgens is er 
gebouwd aan ruimtelijk opschalende scenario’s, 
gekoppeld aan programma, oppervlak en 
benodigde Fte’s. Op deze manier ontstaat er 
een generieke planvorming, waarmee we de 
haalbaarheid op diverse locaties, binnen de regio 
kunnen verkennen.

What’s next?

‘Zorg gewoon dat je een 
plek hebt. Het geld komt 

daarna wel.’
P. Lefeber, sociaal ondernemer 

meer informatie: 
www.deruimdenkers.nl

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar  / Stichting Wijkleercentrum Alles voor elkaar - Bouwhuis Vastgoed Advies - de ruimdenkers

http://www.deruimdenkers.nl/38-schakenbosch.html
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De wijk Vrederust in Den Haag Zuidwest is een 
kwetsbaar stedelijk gebied waar leefbaarheid en 
veiligheid onder de druk staan; waar inwoners 
minder kansen hebben dan elders in Den Haag. 
Woningcorporatie Haag Wonen heeft besloten om hier 
te investeren in bestaande bewoners, gebouwen en 
openbare ruimte. Dit project stelt een visie op voor het 
oprichten van een Living Lab met als doel bij te dragen 
aan een rechtvaardige buurt. 

Betrokkenen:
Studio Pınar Balat + 
Pınar Balat.
Studio Igor Sladoljev + 
Igor Sladoljev.
Haag Wonen + 
Guus Frenaij.
Gemeente Den Haag + 
Joost van Oosterwijk.

Living Lab Vrederust
 een zoektocht naar 
de rechtvaardige stad

Den Haag 

Living Lab Vrederust / Studio Pınar Balat - Studio Igor Sladoljev - Haag Wonen - Gemeente Den Haag

  Maatschappij, Stad en dorp2
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Den Haag Escamp Dreven, Gaarden en Zichten Bouwlust & Vrederust

kwetsbare 
stadswijk

rechtvaardige  
stadswijkLIVING LAB

+

Achtergrond & vertrekpunt
De verwaarloosde, onaantrekkelijk buitenruimte 
wordt nauwelijks gebruikt en voelt onveilig. 
Gezond en sociaal stedelijk leven is vaak 
ontmoedigd of niet mogelijk. 

Inzichten
Bewoners uit verschillende culturen en 
leeftijden leven hier samen. Herinrichting van de 
buitenruimte biedt kansen voor een hechtere 
gemeenschap en gezonder leven.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Iedereen heeft recht op een kwalitatieve 
leefomgeving die hun sociale en persoonlijke 
ontwikkeling ondersteunt. Een rechtvaardige 
buurt biedt gelijkwaardige kansen voor iedereen, 

herkent en respecteert de diverse groepen, en 
is democratisch ontwikkeld. Zowel het project 
proces als het resulterende ontwerp moeten 
bijdragen aan rechtvaardigheid. 

Analyse Visie

ZEYNEP &
NEZAHAT

“We willen bij elkaar komen, met 
elkaar kennismaken.  We willen 
weten wie naast ons woont.”

RIA

“We hebben heel weinig contact 
met buren. Zomers zit ik in onze 
voortuin en maak ik een praatje. ”

PENNY

“De kinderen maken alles kapot. 
Wat we hier zetten moet wel 
stevig zijn. De binnentuinen 
moeten ‘s avonds dicht.”

“Zonnepanalen op het dak, deel 
auto op straat. We moeten hier op 
een duurzame manier bezig zijn.” 

WIM

CARMEN

“Het zou leuk zijn als we hier meer 
activiteiten hebben. Maar ‘s avonds 
moet wel rustig blijven.”

“We hebben heel weinig 
contact met buren.”

KHALED

“There is no common place here, 
no possibilities for people to 
meet. This is why I don’t know 
most of my neighbours.”

Eigendom
Woningbouw en buitenruimte zijn grotendeels in het bezit van Haag Wonen.

Straat entrees naar portiek appartementen (Wolweversgaarde). Collectieve binnentuinen (Melis Stokelaan-Wolweversgaarde).

Woningaanbod
81% van de woningen zijn sociale woningen; 63% daarvan zijn appartementen.

+

+

METHODIEK

Bewoners en hun wensen staan 
centraal. Co-creatie sessies zijn 
het vertrekpunt. Deze worden 
opgenomen en gedocumenteerd.

COCREATIE

Wensen, uitspraken, klachten 
van bewoners worden vertaald 
naar een toolbox voor ruimtelijke 
interventies in de buitenruimte.

TOOLBOX

Interventies worden verbeeld in de 
‘digital twin’ van het gebied voor 
een toegankelijk en transparant 
proces met alle stakeholders.

DIGITAL TWIN

LIVING LAB VISIE & FILM

Corporatiewoningen 
Appartementen
63%

Koopwoningen 
Appartementen
17%

Corporatiewoningen
Eengezinswoningen
18%

Koopwoningen
Eengezinswoningen
2%

Living Lab Vrederust / Studio Pınar Balat - Studio Igor Sladoljev - Haag Wonen - Gemeente Den Haag

Manifest 
‘Dicht de Kloof!

“Voor de leefbaarheid en 
veiligheid van Nederland 
moet het kabinet werken 
aan herstel en perspectief 
van kwetsbare stedelijke 
gebieden die te maken 
hebben met hardnekkige 
sociale problemen en 
achterstelling.”

15 Burgemeesters

“De bewoners, 
ondernemers en 
maatschappelijke partners 
willen dat de inwoners 
van Zuidwest over twintig 
jaar net zo goed wonen en 
dezelfde kansen hebben als 
elders in Den Haag.”

Stadsdeel Escamp

Het Verbond 
van Zuidwest

Haag Wonen

“Rondom dit gebied wordt 
veel gesloopt. Wij, in 
plaats van slopen, zetten 
met dit gebiedsplan in op 
investeren in vastgoed,
buitenruimte en mensen.
Kortom: Verduurzamen. 
Vergroenen. Verbinden.”

Gebiedsplan
De Gaarde

Gemeente Den Haag

Structuurvisie
2040 Zuidwest

“Zuidwest transformeert 
in een aantrekkelijk, vitaal, 
veerkrachtig en duurzaam 
Haags woongebied met 
meer werkgelegenheid, 
hoge onderwijsambities, 
sterke voorzieningenniveau, 
betere bereikbaarheid en 
een divers woningaanbod.”
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Binnentuinen van Melis Stokelaan

Volgende stappen en aanbevelingen
De volgende fase is het uitvoeren van de Living 
Lab gebaseerd op de ontwikkelde visie met 
gebruik van de co-creatie video’s, de toolbox van 
interventies en de digital twin. De eindfilm vat 
het hele proces en de visie op een toegankelijke 
manier samen voor alle stakeholders en zetten 

we in om verder in gesprek te gaan met Haag 
Wonen en de gemeente om het ambitieniveau te 
bepalen voor het gebied en als gevolg daarvan 
de juiste uitvoeringsscenario’s te kiezen, 
financieringsmogelijkheden te onderzoeken. 

Uitwerking

Binnentuinen van Melis Stokelaan Tegel A1.1: Groen, stedelijke entree met dakterras

TEGEL A1.1

Toolbox 
Elke toolbox tegel bevat 
ontwerpoplossingen die 
inspelen op de uitspraken 
van bewoners. De toolbox 
biedt keuzes aan de stake-
holders. Op verschillende 
ambitieniveaus kunnen 
tegels samengebracht 
worden om uitvoerings-
scenario’s op te stellen. 

Digital twin
Met selecties uit de 
toolbox worden delen van 
het gebied opgebouwd 
en komt de nieuwe 
buitenruimte tot leven. De 
digital twin kan gebruikt 
worden om de potentiële 
(droom)toekomst van 
het gebied aan meerdere 
stakeholders te laten zien. 

De uitspraken van de bewoners uit co-creatie 
sessies met bewoners uit diverse sociale 
groepen, achtergronden en leeftijden zijn eerst 
gecategoriseerd en op kaart gezet. Daarna 
hebben wij ze vertaald naar een ontwerp toolbox; 
een modulaire strategie voor interventies in de 
buitenruimte, die verschillende scenario’s voor 
verschillende ambitieniveaus mogelijk maakt.

What’s next?

‘Steden waarin alle sociale 
groepen samen kunnen leven 

en gedijen zijn rechtvaardig. 
Gelijkwaardigheid, diversiteit en 
democratie zijn de bouwstenen 

van een rechtvaardige stad. ‘

meer informatie:
https://vimeo.com/manage/videos/711318263

ELDERS 
TOEPASSEN

UITVOERING
INTERVENTIES

LIVING LAB VREDERUST

STAP 2: REALISATIE

CO-CREATIE FINANCIEREN
& AGENDEREN

TOOLBOX 
INTERVENTIES

IN ‘DIGITAL TWIN’
FILM

STAP 1- VRO: VISIE 

Cocreatie sessies Bewoners kiezen welke interventies ze graag willen zien in de buitenruimte van hun woonomgeving. De sessies zijn gefilmd. Toolbox Gebaseerd op de ‘betegelde’ visiekaart is er een toolbox van 
ruimtelijke interventies ontwikkeld.

Digital twin De digital twin verbeeldt de gekozen interventies uit de toolbox 
op een toegankelijke en inspirerende manier.

Visiekaart 
De bewoners-
uitspraken zijn vertaald 
naar een visiekaart. 
Het gebied is verdeeld 
in ‘tegels’ die de basis 
vormen voor een 
modulaire strategie 
voor buitenruimte.

Herstellen 
Korte termijn 
interventies die 
zorgen voor het 
wegnemen van 
pijnpunten in het 
gebied en herstellen 
van vertrouwen tussen 
Haag Wonen en de 
bewoners.

Verbeteren
Lange termijn 
interventies die 
zorgen voor een 
sprong in leefbaarheid 
en veiligheid in het 
gebied.

Living Lab Vrederust / Studio Pınar Balat - Studio Igor Sladoljev - Haag Wonen - Gemeente Den Haag

https://vimeo.com/711318263
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Betrokkenen:
el KANTOOR + Andrés 
López, Isabel Driessen, 
Martina Muratori.
Tarwewijk + 70 bewoners
CultuurWerkplaats 
Tarwewijk + Karin Trenkel.
Gemeente Rotterdam + 
Fatima Addou, Raymond 
van Altena.

Tarwewijk 
BinnensteBuiten

Ontwerpend onderzoek waarin bewoners, ontwerpers, 
ambtenaren en een culturele werkplaats samen de 
uitdaging aangaan om de Tarwewijk te transformeren 
van een doorstroomlocatie met sociale problemen 
naar een aangename omgeving voor langdurige 
bewoning. Toe-eigening van de publieke ruimte zal 
dienen als katalysator voor de gemeenschap. Er 
wordt een strategie ontwikkeld voor inpassing van 
bewonersinitiatieven en verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit als aanvulling op het huidige beleid.

Rotterdam

Tarwewijk BinnensteBuiten / el KANTOOR - CultuurWerkplaats Tarwewijk - Gemeente Rotterdam

  Maatschappij, Stad en dorp3
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Mijnsherenlaan vanaf de stoep
Het fietspad wordt ervaren als gevaarlijk vanwege snel rijdende fietsen en 
scooters. Het is hierdoor niet veilig voor kinderen op de stoep te spelen. 
Ook vormt het een barrière van de woningen naar de groenstrook.

Huidig straatprofiel 
In het huidige straatprofiel vormen de gespreide verkeersroutes, het 
lineaire parkeren en de lange fietspaden barrières waardoor de wijde ruimte 
van de laan niet benut kan worden door de bewoners. Enkel de trappen van 
de portieken worden gebruikt als ontmoetingsplek.

Onder het viaduct
De ruimte onder de metrolijn dient als lineaire parkeerplaats en splijt 
de laan in tweeën terwijl deze ruimte juist potentie heeft als overdekte 
ontmoetingsplaats in de buitenruimte.

Aangepast straatprofiel 
Wanneer de verkeersroutes worden samengevoegd, het fietspad verder 
verplaatst wordt van de woningen en de ruimte onder de metrolijn benut 
wordt voor ontmoetingsplaatsen ontstaan er vele mogelijkheden voor 
kwalitatieve buitenruimten.

Transformatie door buurtparticipatie
Conceptuele tekening van de gefaseerde implementatie van het ontwerpvoorstel. Bewoners nemen 
stukken plantsoen in zelfbeheer, waardoor ontmoetingsplekken en gemeenschapszin ontstaan. Zodra er 
bij de bewoners en de gemeente draagvlak en vertrouwen is, komt herprofilering van de laan l in beeld.

Interpretatie opgave
Wanneer bewoners de openbare ruimte toe- 
eigenen, creëren ze een prettigere leefomge-
ving en bouwen ze aan een gemeenschap. Dit 
ontwerpend onderzoek richt zich op bewoners-
participatie en implementatie. We herontwerpen 
het straatprofiel om een  veilige en toegankelijke 
ruimte te genereren en verzamelen en verbeel-
den bewonersideeën en -wensen voor de nieuw 
ontstane ruimte. Wij zijn niet alleen ontwerpers, 
maar ook actieve bewoners en beogen met dit 
project een brug te slaan tussen bewoners en de 
gemeente.

Aanvliegroute
In de samenwerking met de CultuurWerkplaats 
Tarwewijk en de gemeentelijke wijkhub haken 
we aan op bestaande netwerken in de wijk. Via 
gesprekken op straat, vijfhonderd flyers, twee 
bewonersbijeenkomsten, een kinderworkshop 
ontwerpen en plaatsing van picknicktafels in het 
grasplantsoen is het netwerk uitgebreid naar 
meer dan zeventig geïnteresseerde bewoners. 
We zijn korte termijn interventies gestart om ont-
moetingsplaatsen te laten ontstaan en daarmee 
draagvlak te creëren voor de lange termijnvisie 
voor het herinrichten van de gehele laan.

Analyse Visie

Niet het metroviaduct, maar 
het straatprofiel belemmert 

het gebruik van de openbare 
ruimte in de Mijnsherenlaan.

Achtergrond & vertrekpunt
Tarwewijk BinnensteBuiten is een ontwer-
pend onderzoek waarbij de Mijnsherenlaan 
door middel van bewonersparticipatie 
wordt omgetoverd tot een ontmoetings-
plek en verbinder voor de wijk. In de 
Tarwewijk is veel publieke ruimte maar de 
activiteit daarvan is laag. Er is een snel-
le doorstroom van bewoners en weinig 
gemeenschapsgevoel.  Straten worden 
gedomineerd door parkeerplaatsen en kale 
grasplantsoenen. De anonieme openbare 
ruimte is van iedereen, maar voelt als van 
niemand. 

De Mijnsherenlaan heeft alle potentie een 
prettige leefomgeving te bieden voor de 
huidige bewoners en kan een voorbeeld-
functie innemen voor de wijk en stad. Met 
dit project tillen we participatie naar een 
hoger niveau waarbij de bewoners zelf hun 
straat gaan inrichten. Het is aan de bewo-
ners zelf in hoeverre zij meedoen, maar 
iedereen zal direct of indirect te maken 
krijgen met de resultaten.

Inzichten 
Veelal wordt de bovengrondse metrolijn 
gezien als de oorzaak van de lage kwaliteit 
van de openbare ruimte in de Mijnsheren-

laan. Bij het bestuderen van het straatpro-
fiel en vele gesprekken met bewoners ko-
men we tot de conclusie dat niet de metro, 
maar de spreiding van de verkeersroutes 
en het lineaire parkeren de hoofdoorzaak is 
van het lage gebruik van de buitenruimte.
Hoewel er weinig mensen op straat te vin-
den zijn, is de behoefte aan verblijfplaatsen 
in de buitenruimte groot. Driekwart van de 
woningen hebben geen tuin.
Er wonen veel gezinnen, maar kinderen 
spelen niet buiten. Het dagelijks leven 
speelt zich vooral af in de woningen en op 
de trappen van de portieken.

Tarwewijk BinnensteBuiten / el KANTOOR - CultuurWerkplaats Tarwewijk - Gemeente Rotterdam
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Volgende stappen en aanbevelingen
In de volgende fase worden er drie plekken in het 
huidige laanprofiel geactiveerd. Een buurttuin, 
een terras en een hondenveld. Deze plekken zul-
len in beheer zijn van bewoners, een ondernemer 
en de gemeente. Hiermee testen we verschil-
lende methoden van beheer, waarna de mogelijk-

heden voor toepassing de grotere schaal in kaart 
worden gebracht. 
We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de 
kennis en vaardigheden uit de buurt, omdat dit 
bijdraagt aan de waardering van de ruimte en het 
gemeenschapsgevoel.  

Uitwerking
We hebben een masterplan opgesteld met ruimte 
voor bewonersinitiatieven en veilige verblijfsplek-
ken. Het straatprofiel is aangepast, zodat de 
lineaire barrières gereduceerd worden en de 
Mijnsherenlaan verandert van een anonieme ver-
keersroute in een aangename verblijfsplek. Hier 
kunnen bewoners elkaar ontmoeten en samen 
gaan bouwen aan een levendige gemeenschap.

What’s next?

Toe-eigening van de 
openbare ruimte als 
katalysator voor de 

gemeenschap.

meer informatie:
elkantoor.com

Bewoners aan zet Dit stuk plantsoen wordt in de zomer van 2022 door een groep bewoners in zelfbeheer genomen. In samenwerking met de gemeente 
realiseren we hier een picknick plek, speelplaats en kruidentuin.. Deze plek blijft openbaar toegankelijk.

Ontwerp jouw droomstraat  Buurtkinderen bouwen samen een maquette van hun droomstraat. Er is 
nu (nog) geen plek voor kinderen in de buitenruimte aan de Mijnsherenlaan.

Bewonersbijeenkomst Samen nadenken over 
ontmoetingsplekken in de straat.

Tarwewijk BinnensteBuiten / el KANTOOR - CultuurWerkplaats Tarwewijk - Gemeente Rotterdam

Masterplan voor de  
lange termijn
De herindeling van het 
straatprofiel creëert 
ruimte voor publiek 
gebruik. 

Deze ruimte wordt 
opgedeeld in 
verschillende domeinen 
gekoppeld aan de 
diverse gebouwtypen 
in de laan. Dit draagt bij 
aan de identificatie van 
de bewoners met ‘hun’ 
domein. Een onderscheid 
per domein wordt 
gemaakt in beplanting- of 
bestratingstypen. 

De rijbanen zijn 
samengevoegd tot een 
twee richtingenroute. 
Luwe bochten dwingen 
de automobilist stapvoets 
te rijden.

Clustering van 
parkeerplekken, waardoor 
verbindingen tussen 
beide zijden van de laan 
ontstaan.

Het fietspad slingert 
tussen de groengebieden. 
Een fietstocht door de 
laan waar je blij van wordt, 
in plaats de maximale 
snelheid wil halen.

Het nieuwe plan geeft de 
laan een eigen identiteit 
die dynamisch en 
veranderlijk is naar gelang 
de participatie van de 
bewoners.

Huidige situatie 
Mijnsherenlaan

De bestaande gebouwen, 
het metroviaduct en 
de  bomen vormen de  
omkadering van het 
project en zullen niet 
veranderen.

Domeinen gebaseerd 
op gebouw typen

Nieuw  verkeersplan

Nieuw  plan 
Mijnsherenlaan

https://elkantoor.com/work/tarwewijk/
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Betrokkenen:
Gemeente Rotterdam + 
Wim Reijnierse en Joris 
Bockhove.  
Arttenders +
Siobhan Burger, Amber 
Leijen, Onno Poiesz 
(externe kunstenaar).
Karres en Brands +
Berrie van Elderen, Oana 
Paraschiv.
Met dank aan: 
Bewoners, Leger Des 
Heils, Rotterdam Ahoy, 
RET, Hart van Zuid, 
Heijmans, MDT, Gemeente 
Rotterdam .

Van buitenruimte naar 
weerbare community 
voor Hart van Zuid

Op het Metroplein in Hart van Zuid komen wonen, 
reizen, recreëren en maatschappelijke opvang 
samen. Het is op dit moment een ongedefinieerde en 
onveilige ruimte. Het heeft de potentie om te fungeren 
als ontmoetingsplek waar bewoners, passanten en 
daklozen veilig met elkaar onderdeel kunnen zijn van 
een community. Hart van Zuid, gemeente Rotterdam, 
Arttenders en Karres en Brands presenteren een 
integrale visie die bijdraagt aan veiligheid, sociale 
cohesie én ruimtelijke ontwikkeling.

Rotterdam

Van  Buitenruimte naar Weerbare Community voor Hart van Zuid / Gemeente Rotterdam - Arttenders - Karres en Brands

  Maatschappij, Stad en dorp4
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Ruimtelijke kansen
Op basis van bewonersgesprekken hebben we programmeringsbehoefte 
en kansen in kaart gebracht in relatie tot de ruimtelijke opgave. De 
ruimtelijke interventie is ten alle tijde dienend aan het realiseren van de 
maatschappelijke opgave.

Maatschappelijke kansen
Tijdens co-creatiesessies zijn sturende waarden en kansen geformuleerd. 
Hieruit kwam naar voren dat er juist behoefte is aan lokale en kleinschalige 
programmering en aan maatwerk voor kwetsbare groepen in het gebied, in 
nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Waar komt de fietsenstalling?
Het Metroplein bergt in deze tijdelijke situatie zeshonderd fietsen. De 
plaatsing van de fietsenstalling neemt de helft van het gebied in beslag en 
vormt zowel een fysieke als sociale barrière. Het anders faciliteren van deze 
fietsenstalling wordt hiermee een succesindicator van de opgave.

Huidige situatie
Het Metroplein is een plek zonder eigenaarschap en weinig sociale 
controle, waar veel overlast wordt ervaren, met name veroorzaakt door 
dak- en thuislozen en jongeren. Het Metroplein wordt niet meegenomen in 
de transformatie Hart van Zuid, waardoor deze situatie verergert.

Hardware + software + orgware
In deze complexe opgave komen hardware (ruimtelijke interventie), 
software (maatschappelijke programmering) en orgware (achterliggende 
systemen en samenwerkingen) samen. Alleen het bevragen van de 
ruimtelijke kwaliteit is niet afdoende.

Reverse engineering van een dorpskern
Het Zuidplein en het aangrenzende gebied is vanuit historisch perspectief 
ontwikkeld vanuit een grootstedelijke en commerciële ambitie. Dit 
zorgt voor een gebrek aan menselijke maat, weinig ruimte voor lokaal 
eigenaarschap en kleinschaligheid in het gebied.

Inspiratie Metroplein
Inspiratiebeeld voor 
het ontwerp voor het 
Metroplein. Het gewenste 
programma voor het 
Metroplein bestaat uit 
een combinatie van 
ruimtelijke faciliteiten 
en maatschappelijk 
programma. De spark 
bestaat uit het toevoegen 
van kleur, identiteit, 
vergroening en een 
ontmoetingsplek. Het 
neutrale frame bestaat 
uit steigermaterialen 
waarin het programma 
samenkomt.

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
In de huidige plannen in de transformatie Hart 
van Zuid blijft het Metroplein voorlopig onveran-
derd, terwijl hier juist kansen liggen.

Inzichten
Met de actief bij het ontwerpproces betrokken 
stakeholders is de opgave ge(her)definiëerd en 
vertaald naar maatschappelijke en ruimtelijke 
doelstellingen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Welke betekenis kan een tijdelijke ontwikkeling 
hebben voor de sociale gebiedsstructuur op de

lange termijn? Hoe verhouden de hardware, de 
software en orgware zich tot elkaar en is hiermee 
een reproduceerbare methodiek te ontwikkelen? 

Van  Buitenruimte naar Weerbare Community voor Hart van Zuid / Gemeente Rotterdam - Arttenders - Karres en Brands

Ontwikkelstrategie
Het gewenste/benodigde 
programma (1) is leidend. 
Het toevoegen van een 
identiteitsdrager (2) zorgt 
voor herkenbaarheid en 
veroorzaakt de spark 
van de plek. Een neutraal 
frame in de vorm van 
een toolbox (3) creëert 
eenheid, faciliteert het 
gewenste programma, 
maakt repliceerbaarheid 
op een andere locatie 
mogelijk. De ontstane 
plek nodigt uit tot 
toe-eigening (4) door 
verschillende gebruikers.
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Volgende stappen en aanbevelingen
De verkenning resulteerde in zeven concrete 
aanbevelingen, waarvan zes zich richten op 
maatschappelijke uitdagingen:
1. Stel de integrale opgave centraal. De opgave 
Metroplein is een voorbeeld van een complex 
vraagstuk met diffuus probleemeigenaarschap. 
Denk na over een repliceerbaar proces en ont-
wikkel een visie met implementatieperspectief.
2. Gebruik lokale waarden als toetsingskader 
voor maatschappelijke impact van ruimtelijke 
interventies. 
3. Betrek kwetsbare doelgroepen op maat door 
informele en tijdelijke arbeidsrelaties te faciliteren.  
4. Faciliteer sociaal programma in de voormalige 
bowlingbaan.

5. Til de tijdelijke fietsenstalling op en voorkom 
dat de tijdelijke fietsenstalling maatschappelijke 
kansen blokkeert. 
6. Faciliteer sociale programmering van de buiten-
ruimte om te kunnen voorzien in de behoefte aan 
ruimte voor ontmoeting, vergroening, identiteit.
7. Creëer een ruimtelijke interventie met een dui-
delijke identiteit die uiteenlopende programma’s 
ruimtelijk kan faciliteren. 
Naar aanleiding van deze aanbevelingen wordt er 
gelobbyd om projecturen beschikbaar te maken 
voor de ontwikkeling van een sociaal programma 
en voor het genereren van draagvlak én budget 
voor een ruimtelijke interventie.

In dit onderzoek hebben wij het ruimtelijk 
vraagstuk ingezet als middel om achterliggende 
sociale vraagstukken bloot te kunnen leggen 
en draagvlak en eigenaarschap te creëren bij 
partijen die daadkracht hebben om hierin een 
verschil te kunnen maken. 

Als resultaat van de verkenning ligt er een advies 
voor een sterke samenhang tussen ruimte, sociaal 
programma en organisatie. De voormalige bow-
lingbaan is bijvoorbeeld een uitgelezen locatie 
voor maatschappelijke programmering gericht 
op wijkbewoners. Heijmans, de eigenaar van het 
pand, staat open voor verkenning in welke vorm 
dit mogelijk is. Ook zijn er aanvullende gesprekken 
geweest tussen de ontwikkelcombinatie Hart van 
Zuid en het Leger des Heils om verder te praten 
over mogelijke arbeidsrelaties en samenwerkin-
gen passend bij de behoefte van de doelgroep. 

Naast de concrete aanbevelingen biedt dit 
onderzoek ook een werkwijze en een precedent 
in hoe maatschappelijke en ruimtelijke ont-
wikkeling elkaar in een vroeg stadium kunnen 
ontmoeten en versterken. Als gelijkwaardige 
ontwerppartners kunnen social design en land-
schapsarchitectuur elkaar aanvullen én bewo-
ners en andere stakeholders een stem geven in 
een integraal ontwerpproces. De verbeelding 
van de ruimtelijke interventie maakt deze ambitie 
tastbaar en laat zien dat de benodigde sociale 
infrastructuur een plek kan krijgen op een manier 
die bijdraagt aan zowel de ruimtelijke als de 
sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Maar 
bovenal: het onderzoek heeft projectmanagers 
in het ruimtelijk domein inzicht en eigenaarschap 
gegeven over hun potentiële impact op het leven 
van mensen. 

What’s next?Uitwerking

Impressie Metroplein

Interventie 1: Optillen fietsenstalling van maaiveld
creëert ruimte voor sociaal  programma op maaiveld.

Overzicht ruimtelijke interventie met daarin ruimte voor het benodigde programma uit de aanbevelingen.

Interventie 2: Ontsluiten ‘bowlingbaan’ als plek voor de community
voegt kleinschaligheid en lokaal eigenaarschap toe aan het gebied.

meer informatie:
www.arttenders.com
www.karresenbrands.com

‘Als wij hier geen vervolg 
aan kunnen geven, 

wie dan wel?”’
 Wim Reijnierse, gemeente Rotterdam 

Van  Buitenruimte naar Weerbare Community voor Hart van Zuid / Gemeente Rotterdam - Arttenders - Karres en Brands

Locatie 
permanente 
fietsenstalling

Opgetilde tijdelijke 
fietsenstalling

Entree station 
en winkelcentrum

Maatschappelijk 
programma in 
bowlingbaan

Toegankelijke plint

Artistieke 
identiteitsdrager Ontmoeting en sociaal programma

https://arttenders.com
https://www.karresenbrands.com
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Betrokkenen:
Scape Foundation + Lars 
van Vianen.
Gemeente Den Haag + 
Claire van der Wal,
Martijn van Stam.
Gemeente Zoetermeer +
Evert-Jan van den Akker,
Maud Roukens,
Rik Dalmeijer.
GGD Haaglanden +
Janneke Mikkers,
Lucy van Dieijen,
Hans Jansen.
Wageningen Research +
Jelle Hiemstra.
RIVM + Joost Wesseling.

Green Skyline Toolbox

Met de Green Skyline Toolbox willen we 
transdisciplinaire transparante inzichten en handvatten 
bieden voor het plannen van groen binnen de 
verdichtingsopgave van onze steden met oog voor 
de lokale én regionale luchtkwaliteit. Dit resulteert in 
een wetenschappelijk onderbouwde en transparante 
implementatie van groen in stedelijke gebieden.

Den Haag en Zoetermeer

Green Skyline Toolkit / Scape Foundation - Gemeente Den Haag - Gemeente Zoetermeer - GGD Haaglanden - Wageningen Research - RIVM

  Natuur, Stad en dorp5
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Groene stadsvlakken

Ontwerpsjabloonniveaus

Analysemethoden voor luchtkwaliteit

Typologische organisatievormen 

Groene Gezondheid
Er is een eerste selectie 
gemaakt van groentypen. 
Hierin is  getracht om een 
zo divers mogelijk palet 
te creëren van schaal, 
oriëntatie, organisatie 
en implementatie. De 
positieve effecten  zijn 
per groentype door 
de GGD Haaglanden 
gewogen in een groene 
gezondheidsmatrix op 
een schaal van vijf.

Paspoorten
Per groentype is een 
paspoort opgesteld, 
waarin de morfologische, 
natuurtechnische en 
gezondheidsaspecten 
inzichtelijk zijn gemaakt 
in woord, cijfers en 
beeld. Hiernaast 
enkele visualisaties 
van het paspoort voor 
volkstuinen.

Interpretatie opgave
De toolbox ontstaat op transdisciplinaire wijze 
doordat we verschillende disciplines bij haar 
ontwikkeling betrekken; beleidsmakers, gezond-
heidsspecialisten, omgevingstechnologen en 
ontwerpers. Willen we daadwerkelijk gezonde en 
natuurinclusieve steden ontwikkelen, dan is meer 
begrip, uitwisseling en draagvlak tussen deze 
disciplines een voorwaarde. Alleen dan kan groen 
op een weloverwogen wijze gekwantificeerd en 
beleidsmatig verankerd worden in de stedelijke 
verdichtingsopgave.

Aanvliegroute
De toolbox is ontwikkeld via het Double Diamond 
model, waarbinnen alle partners – de gemeenten 
Den Haag en Zoetermeer, GGD Haaglanden, 
Wageningen Research en het RIVM – vanaf het 
begin gelijktijdig met elkaar aan tafel zaten. 
Tijdens deze sessies hebben we iteratief gezocht 
naar een overkoepelend raamwerk, waarin alle 
partners zich konden vinden, in abstractie van 
kwantitatief tot subjectief en van generatief tot 
contextspecifiek. Een onmisbare stap, omdat dit 
project enkel kan slagen  wanneer deze betrok-
ken disciplines consensus bereiken en de resul-
taten onderschrijven.

Analyse Visie

‘De positieve óf negatieve effecten 
van groen op de luchtkwaliteit 

van de stedelijke omgeving zijn 
afhankelijk van de context.’

Achtergrond & vertrekpunt
De Scape Foundation wil biodiversiteit en 
gezondheid binnen stedelijke gemeen-
schappen vergroten door natuur, mens 
en technologie te versmelten in open 
co- creatie tools die de brug slaan tussen 
onderzoek, ontwerp en ontwikkeling.
 
De Green Skyline Toolbox geeft inzicht in 
hoe groen in stedelijke verdichtingsopga-
ven kan worden ingezet voor regionale en 
lokale luchtkwaliteitsverbetering, mét oog 
voor andere positieve neveneffecten, zoals 
verkoeling, waterberging, de reductie van 
geluidhinder.

Inzichten
De gezondheidseffecten van groen zijn het 
resultaat van veel samenhangende aspec-
ten, zoals de stadsmorfologie, de groen-
soort, haar schaal en typologie. Afhankelijk 
van de gekozen inpassing in de stad, kan 
groen zowel gunstige als ongunstige 
effecten hebben op de luchtkwaliteit en 
gezondheid van haar inwoners. Daarnaast 
voorziet stedelijk groen in een breder scala 
van ecologische en sociale voordelen; een 
vitaal onderdeel van de leefbare stad van 
morgen.
Een inzicht uit dit ontwerpend onderzoek 
is dat we de inpassing van groen niet los 
kunnen zien van andere aspecten van 
gezondheid en ontwerp. We kunnen groen-

effecten afzonderlijk wegen, maar zijn 
inpassing blijft een contextspecifieke op-
gave. Afhankelijk van het gebruik heeft een 
plek bijvoorbeeld behoefte aan groen dat 
positief bijdraagt aan de fysieke of mentale 
gezondheid. Hierin kunnen de paspoorten 
uit de toolbox ondersteunen.
Een ander inzicht is dat groen ook indi-
rect de luchtkwaliteit bevordert. Groen 
stimuleert fysieke activiteiten en sociale 
cohesie. Mensen zijn eerder geneigd zich 
door groene zones in te bewegen. Groen 
kan dus ontwerpend ingezet worden om 
voetgangers en fietsers weg te leiden van 
gebieden met hoge concentraties lucht-
verontreiniging.

Green Skyline Toolkit / Scape Foundation - Gemeente Den Haag - Gemeente Zoetermeer - GGD Haaglanden - Wageningen Research - RIVM

Het raamwerk bestaat uit een samenhangende taal voor het benoemen van 
stedelijke vegetatie, zoals vlakvorming, oriëntatie en schaalniveau.

De ontwerpsjablonen van de toolbox zijn op verschillende schaalniveaus 
ontwikkeld. Een groenobject kan op straat een geheel ander effect hebben 
dan op het dak.

Ook de organisatietypologie van groenobjecten heeft een enorme impact 
op luchtkwaliteit. De doorstroming van lucht, maar ook de beweging van 
mensen, speelt hierin een doorslaggevende rol.

Het effect van groen op luchtkwaliteit is op verschillende wijzen meetbaar; 
van absolute tot relatieve effecten, binnen statische of dynamische 
modellen.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Gedurende het ontwerpend onderzoek zijn er 
veel nieuwe kansen voor de Green Skyline Tool-
box ontstaan. Er is interesse vanuit de provincie, 
andere gezondheidsinstellingen en kennisinstitu-
ten om de toolbox toe te passen en verder te ont-
wikkelen. Op de korte termijn ligt de nadruk op 
een diepteontwikkeling: verdere validatie van de 
toolbox binnen de casestudies. De inzichten en 
ontwikkelde hulpmiddelen van de Green Skyline 
Toolkit worden geïntegreerd in een online plat-
form, waarvan de gebruikservaring nu ontwikkeld 
wordt. Daarnaast wordt er een aantal deelrappor-
ten gepubliceerd. Alles wordt in de loop van 2022 
beschikbaar gesteld via de website van de Scape 
Foundation.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om het 
aantal groentypologieën geleidelijk uit te brei-
den van 12 naar zo’n 40. In de breedte willen 
we onderzoeken welke groentypen (boom- en 
plantsoorten) het meest geschikt zijn in combina-
tie met de typologieën. Hiertoe is een database 
opgezet bestaande uit vegetatie met positieve 
neveneffecten. Naast luchtzuiverende planten 
is deze uitgebreid met waterfilteraars, bodem-
verbeteraars, oeververstevigers, biodiversiteits-
versterkers, et cetera. Om ook deze aspecten 
mee te nemen in toekomstige ontwerpopgaven, 
breiden we de methodiek voor de paspoorten en 
ontwerpsjablonen verder uit.

De uitwerking van de Green Skyline Toolkit is 
stapsgewijs opgezet, waarbij iedere stap heeft 
geresulteerd in een tool, zoals de paspoorten 
die ontwerpers op verschillende momenten in 
hun proces kunnen inzetten.  In aanvang is er 
tussen de betrokkenen een gezamenlijke taal 
ontwikkeld. Hierin komen wetenschappelijke 
en ontwerpende methoden samen. Samen met 
Wageningen Research is een studie gedaan naar 
de relatie tussen stedelijke vegetatie en lucht-
kwaliteit vanuit stedenbouwkundige analyse en 
ontwerpprincipes.

Samen met de GGD Haaglanden is het hieruit 
voortvloeiende typologisch raamwerk binnen de 
context van gezondheid geplaatst, mét oog voor 
positieve neveneffecten, zoals waterretentie, 
geluidsdemping en sociale cohesie. Op basis van 
deze aspecten is vervolgens per groentypologie 

een paspoort opgesteld met toegepaste aan-
bevelingen voor stadsplanners. Het typologisch 
raamwerk en de paspoorten zijn daarna met 
ontwerpend onderzoek in samenhang vertaald 
naar implementatieprincipes, welke zijn doorge-
werkt naar ontwerpsjablonen. Hierin is aandacht 
voor de schaal en inpassing van groene dubbel-
functies voor bestaande objecten in de stad. De 
sjablonen zijn daarna toegepast op de Entree in 
Zoetermeer en de Hoefkade in Den Haag. Aan 
de hand van deze casestudies hebben we de 
wisselwerking tussen verschillende oplossingen 
inzichtelijk gemaakt. De toolbox is modulair op-
gebouwd; uit te breiden, maar ook toepasbaar op 
verschillende niveaus. De toolbox is inzetbaar ter 
ondersteuning van beleidskaders én als handvat 
voor de ontwerpgedreven uitvoeringspraktijk.

What’s next?Uitwerking

UX Mockups De gebruikservaring van het online platform is erop gericht om transdiciplinaire kennisuitwisseling te stimuleren.

Implementatieprincipes
De stedelijke dynamiek van luchtkwaliteit is in kaart gebracht door 
verschillende groenformaties te projecteren op eenzelfde morfologie.

Ontwerpsjablonen
De principes zijn vertaald in een serie generieke ontwerpsjablonen. 
Hieronder is één van sjablonen, voor een doorgaande weg, gegeven.

meer informatie:
www.scape.foundation

‘De grootse uitdaging binnen de 
verdichtingsopgave is om een 

transdisciplinaire
taal te ontwikkelen voor 

meervoudig ruimtegebruik.’

Green Skyline Toolkit / Scape Foundation - Gemeente Den Haag - Gemeente Zoetermeer - GGD Haaglanden - Wageningen Research - RIVM

Casestudies 
In combinatie zijn de sjablonen toegepast op casestudy projecten. 
Hieronder de projectie op een generieke doorsnede van de loper binnen de Entree Zoetermeer.

http://www.scape.foundation
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Betrokkenen:
De Wilde Studio + 
Paul de Wilde.
Up To Us + Romy 
Misran.
Gemeente Eemsdelta 
+ Heiko Dijkhuizen.
Groninger Dorpen + 
Rik van Niejenhuis.

De Nieuwe Waarborg

Op een gelijkwaardige manier en samen met de 
doelgroep een groot maatschappelijk en fysiek 
vraagstuk oplossen. Door anders te kijken naar het 
woonprobleem en vooral door de woonwens centraal 
te zetten, komen we op innovatieve manieren tot 
oplossingen. Oplossingen waar alle betrokken partijen, 
van bewoner tot ambtenaar en zelfs financiers blij 
van worden. Maar bovenal oplossingen waarmee de 
vitaliteit van prachtige dorpen zoals Wagenborgen 
wordt behouden of zelfs vergroot!

Wagenborgen

De Nieuwe Waarborg / De Wilde Studio - Up To Us - Gemeente Eemsdelta - Groninger Dorpen

 Stad en dorp6
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De methode en pijlers van het onderzoek
Onderstaande vijf stappen zijn te onderscheiden in de methode van dit 
ontwerpend onderzoek. Tijdens het doorlopen van deze stappen is gezocht 
naar de juiste invulling van onderstaande pijlers.

Stedenbouwkundige 
uitgangspunten
De nieuwe bouwvolumes 
herstellen de lintstructuur 
met behoud van de 
monumentale bomen in 
het gebied. Zowel aan de 
Hoofdweg als in het door 
grote kastanjebomen 
omsloten binnengebied, 
ontstaat de mogelijkheid 
om een kwalitatieve 
openbare buitenruimte te 
realiseren.

De ‘oude’ Waarborg
De Waarborg (rechts) is 
het schoolgebouw dat 
verloren is gegaan in de 
Tweede Wereldoorlog 
toen een Brits vliegtuig 
noodgedwongen zijn 
bommen moest afwerpen. 
Deze school vormt de 
inspiratie voor de nieuwe 
ontwikkeling in dit 
gebied. Architectonische 
elementen zoals grote 
repetitieve raampartijen 
en bijzondere metselwerk 
details komen terug in De 
Nieuwe Waarborg. Maar 
ook de maatschappelijke 
rol van ontmoeting in de 
buitenruimte vormt een 
inspiratiebron.

Interpretatie opgave
De stedenbouwkundige opzet van Wagenborgen 
wordt gekenmerkt door een lintstructuur. Echter 
is op de onderzoekslocatie deze structuur be-
schadigd, doordat in de Tweede Wereldoorlog 
een Brits vliegtuig noodgedwongen zijn bommen 
heeft afgeworpen. Hierbij is het karakteristieke 
schoolgebouw uit de jaren twintig, genaamd De 
Waarborg, verloren gegaan. Bij de bouw van het 
huidige schoolgebouw is geen rekening gehou-
den met de lintstructuur. In een massastudie 
is onderzocht hoe deze structuur in de nieuwe 
ontwikkeling wél meegenomen kan worden, om 
Wagenborgen in ruimtelijke zin te versterken.

Aanvliegroute
De gemeente is als eigenaar van de grond een 
belangrijke partner. Ook de potentiële bewoners, 
zowel starters als senioren, zijn betrokken bij 
het onderzoek. Groninger Dorpen is aangehaakt 
als partner om het netwerk in te kunnen zetten 
voor kennisdeling van de uitkomst met andere 
dorpen. De methode die we hebben toegepast, 
gaat uit van co-creatie. Het ontwerpteam heeft 
een eerste ontwerprichting aangedragen aan 
de betrokken stakeholders. We hebben twee 
optionele routes doorlopen en zijn op basis van 
de feedback van de stakeholders tot het voor-
keursscenario gekomen.

Analyse Visie

‘In een betrokken dorp 
als Wagenborgen 

heb je een maatwerk 
oplossing nodig.’

Potentiële bewoner

Achtergrond & vertrekpunt
Wagenborgen is een kerndorp in de 
gemeente Eemsdelta. Het is een lintdorp 
met veel voorzieningen, zoals een 
supermarkt, sportschool, kindcentrum 
en een school. In de gemeente Eemsdelta 
speelt veel aardbevingsproblematiek. 
Veel gebouwen hebben bevingsschade 
opgelopen, zo ook de oude schoollocatie 
in Wagenborgen. Er is een nieuwe school 
gebouwd. Het terrein van de oude 
schoollocatie komt vrij. Dit biedt de 
mogelijkheid om een andere uitdaging in 
de regio aan te gaan: krimp. Veel jonge 
mensen trekken noodgedwongen weg 
naar andere dorpen of steden. Dit terwijl ze 
graag in Wagenborgen zouden willen 

blijven wonen. Helaas vindt deze jonge 
doelgroep op dit moment geen passende 
woning in het dorp. Dit geldt niet alleen 
voor deze starters, maar ook senioren, 
die graag in het dorp willen blijven wonen. 
Momenteel wordt dit woonprobleem vooral 
top-down benaderd, in plaats van bottom-
up, met de doelgroep. Terwijl er in een 
dorp als Wagenborgen juist behoefte is 
aan maatwerk. Dat bereik je beter mèt de 
doelgroep.

Inzichten
De herbestemming van de oude school-
locatie is een unieke kans voor Wagen-
borgen. Om tegemoet te komen aan de 
onbeantwoorde woonwens van starters en 
senioren en de beschadigde stedenbouw-
kundige structuur van het dorp te herstel-
len. Door de fysieke en de sociale opgaven 
te koppelen is er meer mogelijk. Het sociale 
aspect van de opgave krijgt een plek in het 
fysieke resultaat. Door starters en senio-
ren de mogelijkheid te bieden om langer 
in het dorp te blijven wonen vergroten we 
de dorpsvitaliteit en bereiken we een hoog 
maatschappelijk rendement.

De Nieuwe Waarborg / De Wilde Studio - Up To Us - Gemeente Eemsdelta - Groninger Dorpen
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het onderzoek werkte als katalysator. Tijd voor 
de volgende fase en het opstellen van een pro-
gramma van eisen op basis van de door het 
ontwerpteam in samenwerking met de gemeente 
geschetste contouren. Door de kleinschalige 
manier van participatie zijn de woonwensen 

zorgvuldig vertaald naar een ontwerp. Een les die 
we hieruit trekken, is dat het belangrijk is om de 
mate van participatie af te stemmen op de con-
text. Aan het ontwerpteam de aanbeveling om de 
methode overdraagbaar te maken, zodat de pilot 
in Wagenborgen als voorbeeld kan dienen.

Uitwerking

Openbaar groen 
Het openbare groen vormt het verlengde van de 
tuinen, waardoor de druk op de grondprijs wordt 
verkleind en het wooncomfort vergroot.

Levendigheid
De speeltuin langs de Hoofdweg is een 
uitnodigende plek en vormt één van de twee 
entrees tot het gebied.

Een plek voor iedereen
Het ‘schoolplein’ vormt een prettige plek
om even te zitten en te genieten van de 
levendigheid. 

Ruimte voor ontmoeting
In de eerste fase van het 
onderzoek lag onze focus 
op de maakbaarheid 
van collectiviteit en 
ontmoeting. Denk hierbij 
aan deelauto’s of een 
gezamenlijke moestuin. 
Van de potentiële 
bewoners kwam al 
snel terug dat zij geen 
moestuin nodig hebben 
om een gevoel van 
collectiviteit te ervaren. 
Wagenborgen is van 
oudsher een zorgdorp 
en deze cultuur heerst er 
nog steeds. Toevoeging 
van openbaar groen 
sloot meer aan bij de 
woonwens.

Variatie in de woningen
Uit de eerste co-creatie 
met potentiële bewoners 
kwam naar voren dat 
vooral de starters 
behoefte hebben aan 
flexibele plattegronden. 
In het eerste ontwerp 
waren deze nog generiek 
vormgegeven. Na 
de feedback van de 
potentiële bewoners is er 
in het voorkeursscenario 
rekening gehouden 
met specifieke wensen 
zoals bijvoorbeeld de 
optie voor een garage, 
bijkeuken, erker of 
dakkapel. Deze eventuele 
toevoegingen zorgen 
voor een differentiatie 
in de woningen en 
sluiten daarbij aan 
op de verschillende 
woonwensen.

In het voorkeursscenario zijn woningen voor star-
ters en senioren opgenomen en zijn ze verbon-
den door een openbare ruimte voor ontspanning 
en ontmoeting. Er is invulling gegeven aan de 
woonwensen en een plek gecreëerd waar alle 
dorpsbewoners van kunnen genieten. Daarnaast 
zet de toevoeging van deze nieuwe woningtypes 
de gewenste verhuisketen in gang.

What’s next?

‘Ontmoeting moet je 
niet vast willen leggen. 

We komen elkaar 
toch wel tegen.’

 Potentiële bewoner

meer informatie:
www.dewildestudio.nl

Synergie tussen generaties 
De Nieuwe Waarborg is het gebouw aan de linkerzijde en daarin bevinden zich de levensloopbestendige woningen. De starterswoningen zijn 
in de rechter twee bouwvolumes gesitueerd. Beiden hebben een sterke relatie met de openbare buitenruimte.

De Nieuwe Waarborg / De Wilde Studio - Up To Us - Gemeente Eemsdelta - Groninger Dorpen

https://dewildestudio.nl/de-nieuwe-waarborg.html
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Betrokkenen:
New Urban Networks + 
Jeroen Bos, Harald Mooij, 
Mauro Parravicini, Marta 
Roy Torrecilla, Floor 
van der Vliet, Aurora 
Olto,Onderj Suk, 
Aleks Shopova, Romy Bijl.
Stadslabs Sittard-Geleen  
+ Leon Klinkers, Paul 
Treffers, Najim el Barkani.
Gemeente Sittard-
Geleen + Ronald Geurts, 
Denis Crompvoets, Erick 
Hildebrand.
Brightlands Chemelot 
Campus + Maurice 
Lambriex.

De Tuinen van het 
Verspreide Paleis

In de door groen en ontmoetingsplekken verbonden 
openbare ruimte, vormen de nieuwe invullingen van 
lege winkelpanden, de ‘tuinkamers’ van de Tuinen 
van het Verspreide Paleis een nieuw netwerk. Door 
ruimte te geven aan nieuwe manieren van (sociaal) 
ondernemen, ontstaat in de leegstaande winkelpanden 
in het centrum van Geleen ruimte voor nieuwe manieren 
van elkaar treffen; gericht op de toekomst, flexibel 
invulbaar en gezamenlijk bedacht en uitgevoerd. Samen 
zien, samen zijn.

Geleen

De Tuinen van het Verspreide Paleis / New Urban Networks - Gemeente Sittard-Geleen - Stadslabs Sittard-Geleen

Groene route door het 
centrum, verbinding tussen 
de Rijksweg en de markt en 

een groene verbinding tussen 
Glanerbrook en Lutterade. Water in de Salmstraat, 

ontmoetingsplek en koeling 
van het centrumTrotse gevels van Geleen, 

opschonen van rommeligheid en 
gevelrenovatie met het toepassen 

van materialen ontwikkeld op de 
Brightlands Campus

Ruimte geven aan leegstaande 
winkelpanden voor nieuwe vormen 
van ondernemen.

Oog hebben voor elkaar in de 
winkelstraat, elkaar zien en gezien 
worden, zorgen voor een veiliger 
gevoel. Met de veranderende 
functies ligt er een kans om 
privacy en veiligheid een nieuwe 
impuls te geven

Ontmoetingen op het plein, tussen 
Raadhuisstraat en Salmstraat, 
bomen om in de schaduw te zitten 
en water ter verkoeling.

 Stad en dorp7
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Leegstand Leegstand en lege straten en pleinen in Geleen centrum en geen plek voor beschutting, verkoeling of ontmoeting.

Interpretatie opgave
We gebruiken  de aanwezige kwaliteiten; her-
gebruiken wat goed is en verwijderen wat over-
bodig, rommelig of oud is en combineren dit met 
nieuwe manieren van gebruik. De ‘hardware’ 
voor een goed werkend centrum is in Geleen 
aan wezig. De ‘software’  maken we flexibel en 
aanpasbaar. We brengen het vertrouwen van 
alle betrokken partijen terug en blijven met ze in 
dialoog. Onze denk-/ verbeeldings- en ontwerp-
kracht zetten we in om de verschillende mogelijk-
heden zichtbaar te maken.

Aanvliegroute
Via en in de openbare ruimte verbinden we 
betrokkenen en lege plekken, waardoor er een 
fysiek en sociaal netwerk ontstaat, voor ontmoe-
tingen en uitwisseling van vragen en (succes)
verhalen. Inwoners, belangenorganisaties, de 
gemeente, Stadslabs, Brightlands en onder-
nemers praten mee en blijven meepraten. Zij 
zijn de gezamenlijk drager van een adaptieve 
binnenstad. Parallel hebben we samen met de 
gemeente en Stadslabs gesprekken gevoerd met 
enkele pandeigenaren, over de (on)mogelijkheid 
aan leegstand nieuwe invullingen te geven. 

Analyse Visie

‘Denken langs de dezelfde 
lijnen waardoor de 

leegstand is ontstaan, zal 
het centrum niet opnieuw 

bruisend maken.’

Achtergrond & vertrekpunt
In het centrum van de vroegere mijnstad 
Geleen staat ruim 30% van de winkels 
langdurig leeg. Dit heeft weerslag op het 
gebruik en de kwaliteit van de openbare 
ruimte. De grote parkeervelden, marktplei-
nen en straten liggen er vaak desolaat bij. 
Vlakbij Geleen ligt de bruisende campus 
van Chemelot: Brightlands, eveneens af-
stammeling van het mijnverleden, met een 
wereldwijd aantrekkende werking. In onze 
visie Het verspreide Paleis verbinden we 
deze werelden door wonen in het centrum 
van Geleen als dienst aan te bieden, met 
een netwerk van ontmoetingsplekken, en 
faciliteiten in de openbare ruimte.

Inzichten
Doorgaan op de oude weg of denken langs 
dezelfde lijnen waardoor het probleem is 
ontstaan, maakt het centrum niet opnieuw 
bruisend. Gebruik maken van de kennis 
en binding van inwoners en lokale onder-
nemers biedt een kans. We onderzoeken 
samen met woningcorporatie ZOwonen 
hoe en met welke woonvormen we jonge-
ren kunnen verleiden om in het centrum 
te komen wonen en zo leven te brengen. 
Tegelijkertijd blijkt er veel behoefte aan 
ruimte voor ontmoeting en voor startende 
ondernemers en sociale initiatieven, zowel 
in de lege winkelpanden als in de openba-
re ruimte: breiclubs met vluchtelingen en 

oudere dames, trots op de geschiedenis 
van het jonge Geleen; ruimte voor andere 
functies dan winkels in het centrum; meer 
groen en meer plek om gewoon te verblij-
ven. Initiatieven lopen vast op regelgeving; 
die staat dit niet toe.Uit alle input zijn acht 
plekken gekozen waar verschillende ingre-
pen gecombineerd een integraal ontwerp 
kunnen gaan vormen. Het centrumhart 
van Geleen, de markt, komt als eerst in 
aanmerking met het ‘Horecastraatje’ en het 
‘Galfettigebouw’ als vliegwiel voor verdere 
ontwikkeling van het netwerk.

De Tuinen van het Verspreide Paleis / New Urban Networks - Gemeente Sittard-Geleen - Stadslabs Sittard-Geleen

Workshop in het 
werkatelier
In gesprek met inwoners 
en ondernemers, 
belangstellenden, 
marktbezoekers en 
belanghebbenden 
tijdens de workshop 
op de opendag. We 
bespreken en bevragen 
de voorstellen 
van New Urban 
Networks, verbeeld op 
‘gereedschapskaarten’. 
Door eigen ideeën 
daaraan toe te voegen, 
ontstaat een gedragen 
richting voor de toekomst 
van het centrum van 
Geleen.

Marktstand op de 
zaterdagmarkt
Tijdens de drukbezochte 
zaterdagmarkt (een 
begrip in de wijde 
omtrek), spreken we met 
de marktbezoekers en 
marktlieden.

Leon Klinkers, Stadslabs Sittard-Geleen
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Volgende stappen en aanbevelingen
Parallel aan dit ontwerpend onderzoek werken 
we samen met de gemeente Sittard-Geleen, de 
Stadslabs Geleen Centraal en betrokken bewo-
ners en pandeigenaren aan een nieuwe visie en 
regie voor de binnenstad, waarvoor de analyse, 
visie en uitwerking directe input zijn. Een 

subsidieaanvraag voor de Impulsaanpak winkel-
gebieden van het RVO is in voorbereiding. Met 
woningcorporatie ZOwonen werken we aan een 
pilot in enkele van de leegstaande gebouwen, voor 
een actieve mix van wonen, werken en (sociaal) 
ondernemen direct aan de openbare ruimte. 

Uitwerking

“Horecastraatje”
(voormalig) 
Van oudsher 
het bruisende 
ontmoetingspunt 
van Geleen. Sociale 
en maatschappelijke 
bedrijven en initiatieven, 
in combinatie met 
plekken om te ontmoeten 
in het groen en in de 
buitenlucht, geven (op)
nieuw(e) reuring aan de 
markt.

“Galfetti gebouw”
(huidige situatie) 
Ooit ontworpen als een 
baken van transparantie, 
nu is het Galfettigebouw 
een gesloten geheel dat 
de markt in tweeën splitst.

“Galfetti gebouw”
(nieuwe situatie)
In de nieuwe situatie, 
met mogelijk een andere 
invulling, is het gebouw 
een hart voor het centrum 
van Geleen, als een 
open en verbindende 
ontmoetingsplek 
geworden.

Door de ‘gereedschapskaarten’ te combineren, 
ontstaat er een inkijk in de mogelijke toekomstige 
ontwikkeling. Met deze volgende stap zetten we 
het gesprek voort met alle belanghebbenden. Zo 
werken we aan een breed gedragen plan voor de 
een levendige en  duurzame toekomst van het 
centrum van Geleen.

What’s next?

‘Ga aan de slag en zorg 
dat de korrelgrootte groot 

genoeg is om de kans op 
succes te vergroten!’

meer informatie:
www.newurbannetworks.eu
https://vimeo.com/715234562

De Tuinen van het Verspreide Paleis / New Urban Networks - Gemeente Sittard-Geleen - Stadslabs Sittard-Geleen

Netwerk. Locaties in het centrum van Geleen waar interventies op korte termijn impact maken.

Bert Kip, CEO Chemelot Brightlands Campus

https://www.newurbannetworks.eu
https://vimeo.com/715234562
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Drents DNA

In de binnenstadsvisie is Drents DNA als term 
genoemd, zonder verdere uitwerking. We hebben 
er allemaal een gevoel bij. Vertaal dit Drents DNA 
(gevoel) ruimtelijk, functioneel en programmatisch 
voor de vier opgaven uit de binnenstadsvisie: wat 
betekent Drents DNA voor de woningbouwopgave 
(1), voor een compacte binnenstad (2), voor een 
verminderde barrièrewerking van de ring (3) en voor het 
onderscheidend vermogen van de binnenstad (4)?

Assen

Drents DNA / Gemeente Assen - Stichting Vaart in Assen

Betrokkenen:
Kunstenaars + Boris Brink, 
Sijas de Groot, Rudie 
Hoegen, Cora Jongsma, 
Gabrielle Kroese, Selby 
Gildemacher.
DAAD + Sjoerd Tasseron, 
Jasper Smits. 
Architectuur en Interieur 
+ Jasper Smits. 
NOHNIK + Jorrit 
Noordhuizen , Leon 
Herrenauw.
ICO + Wytze de Vries.
De Zwarte Hond + Bart 
van Leeuwen.
Gemeente Assen + 
Maarten Ton, Thijs 
Klompmaker.
Stichting Vaart in 
Assen + Kjeld Vosjan, 
Esther Steenbergen 
(procesbegeleider).
The Curiosophy 
Collective + Sjoerd 
Wagenaar (ontwerp 
begeleider), Suzanne 
Leclaire, (dialoog 
begeleider).

 Stad en dorp8
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Nietplaatsen 
Tussenruimtes en achterkanten in het centrum zonder invulling (niet-plaatsen) roepen een oncomfortabel gevoel op. 
Vergroening en woningbouw kunnen dit gevoel tegengaan.

Ontwerpproces
Om het Drents DNA te onderzoeken en te achterhalen, dagen we ontwerpers en kunstenaars uit hun creativiteit en denkkracht in te zetten.

Interpretatie opgave
De opgave is tweeledig. In de eerste plaats: 
hoe kunnen we komen tot werkbare kaders en 
ideeën om invulling te geven aan concepten 
op visieniveau? En in de tweede plaats: wat kan 
de specifieke deskundigheid van kunstenaars 
in combinatie met de ontwerpkracht van 
architecten toevoegen aan de oplossing van 
ruimtelijke vraagstukken? Proces en resultaat 
zijn daarmee voor ons van even groot belang. 
Een breed samengestelde begeleidingsgroep 
vanuit gemeente en binnenstadsorganisatie Vaart 
in Assen borgt de integrale benadering van het 
vraagstuk.

Aanvliegroute
Voor het traject maakten we gebruik van de 
Radiusmethode, ontwikkeld door ontwerper en 
kunstenaar Sjoerd Wagenaar. Zes kunstenaars 
en drie ontwerpers analyseren de vraagstukken 
in zeven stappen (Verzamelen, Verwoorden, 
Verbinden, Verbeelden, Vertonen, Veroorzaken 
en Verdergaan). Ook hebben zij gesproken met 
inwoners en gebruikers van de binnenstad 
en oplossingsrichtingen geformuleerd in een 
dialoog met mogelijkmakers (besluitvormers en 
investeerders uit de stad) voor eerste feedback 
en om realiteitsgehalte te toetsen.

Analyse Visie

‘De frisse blik en ongeremde 
creativiteit van kunstenaars 
helpt ons als architecten om 

out of the box te blijven denken.’

Achtergrond & vertrekpunt
De belangrijke gemeentelijke visies 
voor de binnenstad van Assen hanteren 
ontspannen stedelijkheid en Drents DNA 
als leidende conceptuele vertrekpunten. 
Deze hebben echter een concrete vertaling 
nodig om ontwerpers en planologen 
inspiratie en ruimtelijke kaders te bieden.

Omdat kunstenaars bij uitstek gewend 
zijn om vanuit concepten te denken, 
verwachten wij dat zij samen met de 
ontwerpers tot een goede uitwerking 
hiervan kunnen komen. Het vertrekpunt 

voor dit ontwerptraject zijn vier ruimtelijke 
vraagstukken uit de binnenstadsvisie: 
het onderscheidend vermogen van de 
binnenstad vergroten, barrièrewerking 
van de ring verminderen, meer woningen 
toevoegen en een compacter stadshart 
maken.

Inzichten
Voor de totstandkoming van de 
omgevingsvisie en binnenstadsvisie is al 
een grondige gebiedsanalyse gemaakt. 
Vandaar dat we het ontwerptraject konden 
starten met vier concrete vraagstukken. 

De ontwerpsessies zelf hebben geleid tot 
een verdere verdieping van deze analyse. 
Bijvoorbeeld dat de barrièrewerking 
niet alleen de resultante is van de lay-
out, maar ook van de architectuur zoals 
de aanwezigheid van onaantrekkelijke 
achterkanten en ‘niet-plaatsen’. Ook het 
ontbreken van verbindende elementen 
speelt een rol. Dit komt onder andere 
tot uiting in het vele groen buiten de 
binnenstad en de afwezigheid ervan in de 
centrumstraten.  

Drents DNA / Gemeente Assen - Stichting Vaart in Assen
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Volgende stappen en aanbevelingen
Na de eerste dialoog tussen ontwerpteam 
en een groep van met name ondernemers en 
investeerders volgt nog een tweede. Hiermee 
willen we de ontwerpen en ideeën toetsen op 
haalbaarheid en verder richting uitvoer brengen. 
Hierbij volgen we de lijn learning by doing. Met 
proeftuinen/-gebieden willen we laten zien dat 
uitvoering niet zo complex hoeft te zijn. 

Een aanbeveling is om een goede balans tussen 
(beleids)kaders en vrijheid aan de voorkant 
te vinden. Het proces tussen kunstenaars en 
ontwerpers heeft voldoende ruimte nodig om 

zo veel mogelijk creativiteit te laten ontstaan. 
Tegelijkertijd verlangt de opdrachtgever een 
bepaalde mate van zekerheid over het resultaat. 
Creëer daarnaast meer tijd voor de uitwerking 
van de ontwerpen. Doordat je start met 
vrijdenken en een brede blik (wat echt wel 
resultaat heeft opgeleverd), hadden we te 
beperkt ruimte voor de uitwerking. 

Beperk de vraagstelling. Vier concrete vraag-
stukken bleek te ambitieus. Aan de andere kant 
geven deze wel richting aan proces en resultaat. 

De groene Drentse omgeving, het Asserbos 
en landgoed Overcingel, beide liggen tegen de 
binnenstad aan, zijn belangrijke dragers van het 
Drents DNA. Ze nodigen uit tot een vergaande 
vergroening van de binnenstad. Daarbij zorgt 
groen voor een aangenaam leefklimaat en 
verbindt het de binnenstad met de omliggende 
stad. En het verbindt resten van eeuwenoude 
begroeiing met de toekomst waarin groen 
opnieuw een prominente plek krijgt. 

Er zijn diverse concrete ideeën geopperd om 
meer groen in de stad te brengen, onder andere 
op daken en in kassen als stadskwekerij. Kunnen 
we de moestuin van het klooster, de huidige 
Gouveneurstuin, weer in ere herstellen? Kan 
Assen (weer) zelfvoorzienend worden?

In de binnenstad van Assen zijn de achterkanten 
van gebouwen prominent aanwezig. Tijdens het 
verzamelen van input ontdekken de kunstenaars 
en ontwerpers meerdere van deze ‘niet-plaatsen’. 

Ze dragen meerdere suggesties aan die van 
deze achterkanten voorkanten maken en ze 
‘activeren’. Bijvoorbeeld door muurschilderingen, 
ontmoetingsplaatsen, kwekerijen, vergroenen 
of woningbouw. Toepassen van circulariteit 
kan het realiseren van tijdelijke toevoegingen 
vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door deze 
verplaatsbaar te maken of de gebruikte 
materialen elders in de binnenstad te benutten.

De binnenstedelijke woningen moeten 
passen bij het Drents karakter; kleinschalig en 
uitnodigen tot ontmoeting. In Drenthe komen 
we gewoon achterom. Dat sluit heel mooi aan 
bij de nu minder kwalitatieve achterkanten. De 
binnenstad zou een plek kunnen zijn om het 
beleidsvoornemen voor tiny houses in te vullen. 
En minder auto’s op de ring vermindert de 
barrière werking en is de ontstane ruimte goed te 
gebruiken voor meer groen en ontmoetingen.

What’s next?Uitwerking

Conceptuitwerking  
Vergroening van de binnenstad en autoluwe singel.

Stadskwekerijen
Sierteelt door de eeuwen heen. (Bron: Wageningen University & Research)

Daklandschap  
Op dak parkeergarage Torenlaan.

Pauzelandschap
Achterterreinen invullen met groen en wonen.

meer informatie:
www.vaartinassen.nl

‘Just do it! We moeten zaken 
uitwerken, maar we pakken ook 
gewoon een niet-plaats en daar 

gaan we mee aan de slag.’

Drents DNA / Gemeente Assen - Stichting Vaart in Assen

http://www.vaartinassen.nl


56 57Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen #2

Betrokkenen:
Dorpsraad Oostelbeers +   
Maarten Smits.
Werkgroep Duurzaam 
Oostelbeers + Rik 
Adriaans, Erica 
Hoppenbrouwers, Wim 
Deenen, Theo Boon, 
Martina Hügli, Joyce 
Hamers, Brigitte Melis, 
Evelien van Schijndel.
Orbis + Eefje van 
Daesdonk, Nadine 
Mussert, Sandra 
Verhagen.
LOS Stadomland + 
Gerbert Smulders, Loes 
van Poppel.

Gebiedsvisie 
duurzaam Oostelbeers

De zuidoostelijke dorpsrand van Oostelbeers is 
aangewezen als potentiële woningbouwlocatie. 
Tegelijkertijd wordt hier behoud van de openheid en het 
kleinschalig cultuurlandschap nagestreefd. De droom 
van de inwoners is via natuurpaden en langs oude 
historische structuren het dorp uit te kunnen wandelen. 
In de zuidoostelijke dorpsrand ligt de kans om de 
ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven 
voor het dorp te bundelen in één plan dat woningbouw, 
landschapsherstel en klimaatadaptatie combineert.

Oostelbeers

Duurzaam Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers - Orbis - LOS Stadomland
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Historie als voorbeeld
De historische kaart van 1910 dient als voorbeeld voor een kleinschalig 
landschap.

Landschap
Groenstructuren benadrukken de watergangen en zichtlijnen. Zo ontstaat 
een kleinschalig landschap met onder andere bomenlanen, heggen en 
houtwallen.

Water
Het doortrekken en aanleggen van watergangen dient als basis voor een 
kleinschalig landschap.

Routes
Recreatieve routes/paden benadrukken ontmoetingsplekken en de 
verbinding naar het bos.

Werksessie
Tijdens de eerste 
werksessie hebben 
we gevraagd naar de 
dromen en wensen van 
de stakeholders. Er werd 
tijdens de werksessies 
gebruik gemaakt 
van het programma 
Mural waarin we onder 
andere beelden uit de 
bureaustudie deelden. Op 
basis van de wensen en 
beschikbare informatie 
zijn uitgangspunten 
bepaald voor de 
toekomst. Deze zijn in de 
tweede werksessie verder 
uitgewerkt.   

In de werksessies 
bepalen we aan de 
hand van sfeerbeelden 
voor de verschillende 
thema’s de uitstraling. 
Hoe ziet dorps wonen 
eruit? Wat gebeurt op de 
ontmoetingsplekken? 
Hoe ziet de verbinding 
met het omliggende 
landschap eruit? 

Interpretatie opgave
Bij de ontwikkeling van het gebied zijn zowel 
inwoners als grondeigenaren en (semi-) publieke 
partijen, waaronder de gemeente en het water-
schap, betrokken. Op basis van de, voor al deze 
partijen, belangrijke thema’s is het verhaal voor 
Oostelbeers tot stand gekomen. De focus ligt 
hierbij op een breed gedragen toekomstbeeld 
voor de  zuidoostelijke dorpsrand van Oostel-
beers, waarin de hiervoor genoemde thema’s 
samenkomen in een kwalitatief aantrekkelijk 
(woon)landschap. Hierbij dient het verhaal ook 
economisch haalbaar te zijn.  

Aanvliegroute
Op basis van een bureaustudie en gebieds-
analyse zijn drie werksessies georganiseerd met 
de betrokken partijen. Daarnaast is in een brede 
bijeenkomst voor het hele dorp input opgehaald 
en is een enquête uitgezet onder de inwoners. 

Partners zijn de Dorpsraad en de Werkgroep 
Duurzaam Oostelbeers, grondeigenaren en inwo-
ners van de dorpsrand, de gemeente Oirschot en 
het waterschap. Van Gogh Nationaal Park en het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn als geïnteres-
seerde partijen aangehaakt en geïnformeerd.  

Analyse Visie

‘We benutten het 
landschap als basis 

voor de ontwikkeling 
van het gebied’

Achtergrond & vertrekpunt
Er is een woningbouwbehoefte in het dorp. 
Hiervoor wordt ruimte gezocht in en rond 
de bestaande bebouwing van het dorp. In 
de woonvisie van de gemeente is de zuid-
oostelijke dorpsrand (achter het kerkhof) 
aangeduid als toekomstige woningbouw-
locatie. Tegelijkertijd wordt in het land-
schapskwaliteitsplan het behoud van de 
openheid en het kleinschalig cultuurland-
schap nagestreefd. Omwonenden wonen 
er met plezier en hechten grote waarde aan 
de landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied. Zij staan open voor herontwikke-
ling met behoud van de landschappelijke 
kwaliteit en versterking van de recreatieve 
routes. 

Inzichten
Vanuit een bureaustudie en (drie) 
werksessies met stakeholders zijn 
de volgende thema’s benoemd voor 
gebiedsontwikkeling:
1. kleinschalig landschap
2. verbindingen
3. ontmoeten en beleven
4. betekenisvolle functies in het landelijk 
gebied
5. wonen in een dorpse sfeer
Op basis van deze thema’s is in lagen 
gewerkt aan het toekomstbeeld van 
Oostelbeers.

Duurzaam Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers - Orbis - LOS Stadomland
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Volgende stappen en aanbevelingen
Aanbevolen wordt een samenwerking aan te 
gaan tussen Duurzaam Oostelbeers, de grond-
eigenaren en de gemeente om gezamenlijk de 
haalbaarheid verder te onderzoeken en/of te 
komen tot een masterplan. De partijen moeten 
gezamenlijk komen tot een ontwikkelstrategie 
waarin aandacht is voor de hierboven genoemde 
uitgangspunten en kansen. Voorwaarde is dat 
er één grondexploitatie komt voor het gehele 
gebied, waarbij het landschap de basis is voor de 
verdere ontwikkeling en in samenhang met de 
woningbouw gerealiseerd wordt. Aandachtspun-
ten zijn het beheer en eigenaarschap van het 

landschap en de borging van exploitatie van het 
agrarisch landschap. Tot slot is het belangrijk de 
financiële haalbaarheid verder uit te werken. Om 
partijen hierbij te helpen organiseren we een af-
sluitende bijeenkomst, waarin we het toekomst-
beeld presenteren. We verkennen daarin de 
bereidheid van partijen de vervolgstappen te 
zetten die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling 
op gang te brengen. Er hebben zich inmiddels 
verschillende partijen gemeld die interesse heb-
ben in de toekomstige ontwikkeling en hieraan 
mogelijk een bijdrage willen leveren. 

Op basis van vijf lagen is het toekomstbeeld voor 
het gebied tot stand gekomen: water, landschap, 
routes en ontmoetingsplekken, wonen in woon-
erven en betekenisvol gebruik van het tussen-
liggende landschap. Dit toekomstbeeld bestaat 
uit een kleinschalig landschap met watergan-
gen, landschapselementen, paden en zichtlij-
nen. Hiertussen liggen ‘kamers’, ingericht met 
woonerven en (maatschappelijk) betekenisvolle 
en toekomstbestendige functies. Hierbij wordt 
een balans gevonden tussen natuur, landschap, 
agrarisch gebruik, recreatiemogelijkheden en 
ontmoeten. Het toekomstbeeld duidt het verhaal 
van Oostelbeers. Het is geen ontwerpschets 
voor de inrichting, maar geeft een beeld van de 
ontwikkelstrategie voor het gebied. Belangrijk is 
dat het gebied als één geheel wordt ontwikkeld 
en er sprake is van één grondexploitatie. Hierbij 

staat een aantal uitgangspunten centraal: met de 
realisatie van landschapselementen worden de 
natuurwaarden in en rond het gebied versterkt en 
ontstaat een waardevolle verbinding tussen het 
dorp en de omliggende natuur; de huidige dorps-
rand wordt landschappelijk ingericht en biedt 
ruimte voor ontmoeten; de inrichting van het 
betekenisvolle landschap wordt gekoppeld aan 
de realisatie van woonerven; de ontwikkeling van 
een landgoed biedt kansen om ook het beheer en 
de exploitatie van omliggende gronden te organi-
seren; er wordt gebouwd voor de eigen inwoners 
en hierbij is een fasering noodzakelijk; agrarische 
bedrijven die de activiteiten beëindigen kunnen 
in lijn met het toekomstbeeld ontwikkeld worden 
en dit biedt ruimte om woonerven te verplaatsen 
of anders in te richten. 

What’s next?Uitwerking

Landschappelijk wonen met 
een dorpse uitstraling. Hiervoor 
zoeken we naar een combinatie 
van woonerven, een landgoed en 
het herontwikkelen van bestaande 
boerenerven. Belangrijk is dat er 
sprake is van één grondexploitatie, 
waarbij het landschap de basis is 
voor de verder ontwikkeling en in 
samenhang met de woningbouw 
gerealiseerd wordt. Afhankelijk 
van kansen die zich voordoen 
ontwikkelen we het gebied in 
onderdelen.

Het toekomstbeeld duidt de ontwikkelstrategie in het verhaal van Oostelbeers. 

‘Het is nu aan de 
betrokken partijen om 

het toekomstbeeld om 
te vormen naar een 

haalbaar masterplan’ 

Duurzaam Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers - Orbis - LOS Stadomland

Totaalbeeld van 
de verschillende 
onderdelen

vrijkomende boerenerven 
waar de stankcirkels dit 
toelaten 

Erven en het 
tussenliggende 
landschap aan 
de zuidwestkant 
van het gebied 

Erven en het tussen-
liggende landschap al 
dan niet in de vorm van 
een aaneengesloten 
landgoed in het midden 
van het gebied 
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Betrokkenen:
Studio Hartzema +
Henk Hartzema, Niels 
Verdonk, Aikaterina 
Myserli.
Wissing Ruimtelijke 
Denkers +
Piet Kalsbeek.
Gemeente Rijswijk +
Jelle Offringa, Peter Bos.

Pocket plaatsen -
Mijn thuis is meer
dan mijn huis

Onze steden worden steeds voller. De vele, nieuwe 
woningen worden vooral binnen de bestaande stad en 
gemiddeld kleiner gebouwd. Opgeteld neemt de ruimte 
voor de gemiddelde stedeling af, terwijl de behoefte 
aan ontmoeting en aan buiten gelijk blijft en misschien 
zelfs wel groeit door het kleiner, en tegelijk veelzijdiger 
worden, van het gemiddelde huishouden. Dit vraagt om 
een herbezinning op collectiviteit. Om mogelijkheden 
ieders thuis groter te maken dan het huis.

Rijswijk

Mijn thuis is meer dan mijn huis / Studio Hartzema - Wissing Ruimtelijke denkers - gemeente Rijswijk
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Het Havenkwartier
Maquette van een voorbeeldinrichting van het Havenkwartier met pocketplaatsen tussen bebouwing en straat. Beeld: Studio Hartzema

Netwerk van pocket 
plaatsen
In het Havenkwartier 
ontstaat een netwerk 
van pocketplaatsen die 
aanhaken bij de openbare 
ruimtestructuur van de 
Plaspoelpolder. Beeld: 
Studio Hartzema

Verruimen van de straat
Pocket plaatsen creëren 
een intermediaire zone 
tussen publiek en privé. 
Ze verbinden de woning 
met de straat. Beeld: 
Studio Hartzema

Stimuleringsregel
Ontwikkelaars in het 
Havenkwartier leveren 
20% van hun kavel in 
voor collectief gebruik, 
en mogen deze ‘verloren’ 
ruimte op de basislaag 
dubbel terugbouwen. 
Beeld: Studio Hartzema

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
Vertrekpunt is de Hollandse stad als een 
gelaagde, maar libertijnse entiteit, waarin onze 
steden bouw de rol vervult van vormgever van 
het maatschappelijk ideaal.

Inzichten
Zonder maatschappelijk toekomstbeeld, is 
steden bouw een zielloze vertoning. Nieuwe 
mentale en fysieke ruimte dient te worden 
gevonden en geladen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Pocketplaatsen zijn een (voorlopig) antwoord op 
de volle stad, met als bijkomend voordeel een 
rijkere en gelaagde stad. Samen met de ontwik-
kelaars en de stedenbouwkundige projectleiding 

van de gemeente Rijswijk hebben we gezocht 
naar referenties, en onderzocht wat de achter-
liggende principes zijn.

Mijn thuis is meer dan mijn huis / Studio Hartzema - Wissing Ruimtelijke denkers - gemeente Rijswijk
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het onderzoek naar de achterliggende factoren 
van pocketplaatsen is zeer waardevol gebleken 
voor het Havenkwartier te Rijswijk. Met behulp 
van ontwerpend onderzoek hebben we kunnen 
achterhalen welke elementen bepalend zijn voor 
het functioneren van compacte, open ruimtes in 
het stedelijke weefsel.
Onze volgende stappen zijn drieledig. Ten eerste 
gaan we verder met het onderzoeken en ontwer-
pen van pocketplaatsen als onderdeel van nieu-
we ontwikkelingen in het Havenkwartier.
Daarnaast zullen we uitwerken hoe het beheer 
en onderhoud van de pocketplaatsen in het 
gemeentelijk beleid kan worden vastgelegd. 
Toekomstige bewoners kunnen daarin een 

belangrijke rol vervullen. Wanneer zij vroegtijdig 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en inrichting 
van de pocketplaatsen, zullen zij een grotere ver-
antwoordelijkheid voelen om de openbare ruimte 
tussen woning en straat te onderhouden.
Ten slotte gaan we onderzoeken of de opgedane 
kennis ook buiten het Havenkwartier bruikbaar 
is om de openbare ruimte in soortgelijke stede-
lijke woon- en herontwikkelingsgebieden aan te 
pakken en gemeentelijk beleid aan te passen, om 
openbare ruimte te activeren en thuis groter te 
maken dan het huis.

Rijswijk, en het Havenkwartier in het bijzonder, 
staat aan de vooravond van een stedelijke ver-
dichting. Van een gestructureerd, maar enigs-
zins grofstoffelijk en monotoon bedrijvengebied 
kan het Havenkwartier transformeren naar een 
fijnmazig, gemengd gebied, waarin de openbare 
ruimte uitnodigt tot meervoudig gebruik; waarin 
de bebouwing verschillen kan opnemen en een 
variëteit aan functies kent. Dit onderzoek beoogt 
invloed uit te oefenen op het huidige beleid ten 
aanzien van percentages openbare ruimte en de 
integratie (inclusief financiering en onderhoud) 
van open groene en ecologische structuren in 
het Stedenbouwkundig Kader.
Uit het onderzoek is een aantal voorlopige con-
clusies te trekken. Ten eerste komt de pocket-
plaats maar in zeer beperkte mate voor in het 
stedelijk palet. Een tweede conclusie is dat, wan-
neer woonbebouwing een zekere afstand neemt 

tot de straat, deze ruimte is veel gevallen als 
restruimte wordt beschouwd. Een laatste conclu-
sie is dat wanneer een pocketplaats wel evident 
iets toevoegt aan de kwaliteit van het gebouw en 
de plek, er ook daadwerkelijk sprake is van een 
aantrekkelijkere woonomgeving. Gevoelsma-
tig vindt er een uitbreiding van het woonareaal 
plaats. De buitenruimte kan worden toegevoegd 
aan de kwaliteit van de woning. De woning keert 
zich niet af, maar reikt naar de straat. Het thuis 
wordt groter dan het huis.

What’s next?Uitwerking

Pocket plaatsen in het Havenkwartier
Gebouwen en pocket plaatsen creëren een divers en levendig stadsbeeld. Beeld: Studio Hartzema

Doorsteek
Visualisatie van een deel van de Doorsteek. Beeld: AAArchitecten

‘De woning keert zich 
niet af, maar reikt naar de 

straat. Het thuis wordt 
groter dan het huis.’

Mijn thuis is meer dan mijn huis / Studio Hartzema - Wissing Ruimtelijke denkers - gemeente Rijswijk

THUIS

COLLECTIEF

GEBORGENHEID

RUIMTE AFSTAND

IDENTITEIT

meer informatie:
www.studiohartzema.com

https://www.studiohartzema.com/werken/rijswijk-haven/
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Betrokkenen:
FALSEWORK Architecture  
+ Violette Schönberger, 
Tim Peeters.
Gemeente Kerkrade + 
Bart Heffels, Stadsregio.
Parkstad Limburg + 
Suzanne Lipsch, Jan 
Rademaker.
Heemwonen + Thijs Paré.

Re-Load Kerkrade

Kerkrade

Re-load Kerkrade / FALSEWORK Architecture - gemeente Kerkrade 

Re-Load Kerkrade is een ontwerpend onderzoek naar 
de toekomst van de Bleijerheider-Pannesheiderstraat. 
Dit historische lint is van grote ruimtelijke en culturele 
betekenis, maar lijdt momenteel onder leegstand en 
sociale problematiek. Re-Load Kerkrade presenteert 
een pandsgewijze aanpak om de transformatie van 
de straat in gang te zetten. Via stedenbouwkundig 
onderzoek en architectonische verbeelding stellen we 
een aantal strategisch-ruimtelijke ingrepen voor, die 
ook andere krimpgebieden kunnen inspireren.

 Stad en dorp11



70 71Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen #2

D u i t s l a n d

D
u

i
t

s
l

a
n

d

0 10 30 60 100 200m

ALDI

PARK

KERK

LIDL

P
a

n
n

e
s

h
e

i d
e

r
s

t
r

a
a

t

D r .  A c k e n s p l e i n

B
l

e
i

j
e

r
h

e
i

d
e

r
s

t
r

a
a

t

Pandsgewijze ontwikkeling nabij pleintje
Herontwikkeling plein en buitenruimte
Integrale complexontwikkeling

Grenscondities 
Aan het ‘einde’ van Kerkrade, begint het ‘einde’ van Duitsland

Sferen
Het lint is een 1700 meter lange opeenvolging van karakteristieken.

Stroom en luwte
Volgens Vlaams 
stedenbouwkundige 
Marcel Smets bedienen 
straten drie bewegingen:
langsverkeer (stroom), 
dwarsverkeer 
(oversteken) en dwalen. 
Rondom de stroom 
bevindt zich luwte: 
plekken van rust, 
bijvoorbeeld waar de 
rooilijn even terugwijkt, 
zodat een pleintje 
ontstaat. 
Ritme, rooilijnen en 
korrelgrootte geven 
het historische lint een 
heldere samenhang. Maar 
architectonisch is er, over 
de lengte van het hele 
lint, veel differentiatie van 
karakteristieken.

Rijtjeshuis, hoekwoning 
en wooncomplex
Het lint kent drie 
ruimtelijke archetypes: 
de tussenwoning, de 
hoekwoning en de 
geschakelde kavels in 
een klein wooncomplex, 
gericht op delen en 
gemeenschappelijkheid.

Interpretatie opgave
Een historisch lint is een robuuste figuur, waarvan 
de invulling met de tijd varieert. Ritme, rooilijnen 
en vaste straatprofielen zorgen voor samenhang, 
maar op gebouwniveau is er diversiteit en 
dynamiek. Het meest krachtige ruimtelijke 
kenmerk is de korrelgrootte: het individuele pand. 
Programmatisch is het lint verschraald geraakt: 
buurtwinkels en andere publieke functies zijn 
grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. 
Het introduceren van nieuwe betekenis(volle 
bestemmingen) is dan ook de kern van de 
ontwerpopgave voor dit lint.

Aanvliegroute
Op basis van de opgestelde pandenlijst hebben 
we stedenbouwkundig onderzocht op welke 
strategisch plekken de transformatie kan 
starten. Samen met de gemeente verkennen we 
nieuwe programma’s die oplossingen bieden 
voor maatschappelijke vraagstukken, zoals 
eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. 
Zorgwoningen, atelierwoningen, co-housing en 
buurtgerichte functies bevorderen een gastvrije 
mix tussen oud en nieuw. Na vaststelling van 
de stedenbouwkundige en programmatische 
principes, ontwerpen we op pandniveau aan 
inpassing van de nieuwe programma’s in een 
eigentijdse architectuur.

Analyse Visie

Langs het historische 
lint is een onverwachte 

rijkdom aan ornamenten 
en geveldetails te vinden.

Achtergrond & vertrekpunt
Aan de Bleijerheider-Pannesheiderstraat 
bevindt zich veel overlastgevend en 
verwaarloosd vastgoed in particulier 
bezit. Dit betreft (commerciële) panden 
die langdurig leeg staan of tot kleine en 
onleefbare huurkamertjes zijn vertimmerd. 
De overlast en verwaarlozing die dit met 
zich meebrengt, leidt tot het langzaam 
afglijden van een steeds groter aantal 
adressen. Ingrijpen is dan ook geboden. 
Re-load Kerkrade reikt een aantal 
strategieën aan voor de transformatie 
van adressen die overlast veroorzaken 
en/of een strategische potentie bezitten. 
Vertrekpunt is een door de gemeente 
opgestelde pandenlijst.

Re-Load Kerkrade richt zich op de 
architectonische en programmatische 
transformatie van panden binnen een 
bestaande historische lintstructuur. 
We zetten in op programma’s die als 
vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling 
van de omgeving kunnen dienen: het (her)
introduceren van gemeenschapsfuncties, 
vernieuwende woonconcepten, collectieve 
buitenruimte. Verbetering van de 
openbare ruimte valt buiten de scope van 
dit onderzoek, maar is wel steeds een 
belangrijk uitgangspunt. Re-load Kerkrade 
loopt vooruit op een nieuw masterplan, 
waarin de resultaten van dit onderzoek 
integraal worden opgenomen.

Inzichten
Het historische lint Bleijerheider-
Pannesheiderstraat kent een eeuwenlange 
geschiedenis, waarin de grensconditie 
een zeer bepalende rol speelt. Wat ooit 
de belangrijkste route van Kerkrade 
naar Aachen was - waaraan halverwege 
het dorpje Belijerheide lag - is een 
onbeduidende straat geworden die eindigt 
op een karakterloze rotonde precies op 
de Duits-Nederlandse grens. Toch is het 
belang van deze straat nog altijd af te lezen 
van topografische kaarten, en aan een 
(onverwachte) rijkdom aan ornamenten en 
geveldetails die verspreid over het lint te 
vinden is.

Re-load Kerkrade / FALSEWORK Architecture - gemeente Kerkrade 
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Volgende stappen en aanbevelingen
Met de overtuigingskracht van dit onderzoek 
enthousiasmeren we pandeigenaren, potentiële 
nieuwe doelgroepen en woningcorporaties. In de 
volgende fase vormen sociale en energetische 
duurzaamheid de leidende principes van een 
gedetailleerdere ontwerpuitwerking. Op dit 
moment heeft de gemeente nog geen van de 

onderzochte panden in bezit. Het strategische 
ontwikkelplan is afhankelijk van het een tempo 
waarin de pandeigenaren willen verkopen. 
De potentie is groot: de eerste stap van de 
transformatie kan morgen al gezet worden. 
Pand voor pand.

Uitwerking

Archetype 
tussenwoning
Deze tussenwoning is 
exemplarisch voor veel 
panden langs het lint: 
smal, ondiep met een 
langwerpige tuin. Het 
ontwerp biedt meerdere 
mogelijkheden: een 
kangoeroe-woning of 
een atelierwoning. Aan 
beide programma’s 
is veel behoefte in 
Kerkrade: kleinschalige 
zorgwoningen passen 
in het gemeentebeleid 
en woon-werkunits zijn 
sinds de pandemie niet 
meer weg te denken 
uit de vraagkant van de 
woningmarkt.

De kavels langs het lint zijn allemaal nét even 
anders van maat en vorm. Ruimtelijke onder-
scheiden we drie archetypes: tussenwoning, 
hoekwoning en complex. In de Bleijerheiderstraat 
zetten we in op individuele woningen aan kleine 
pleintjes. In de Pannesheiderstraat biedt schake-
ling van panden de mogelijkheid om op complex-
niveau te ontwikkelen, bijvoorbeeld via CPO.

What’s next?

Zorgwoningen, 
atelierwoningen en 

buurtgerichte functies  
zorgen voor een gastvrije 
mix tussen oud en nieuw.

Archetype hoekpand Strategische ligging langs pleintje: publiek projectbureau met drie bovenwoningen en dakterrassen.

BG +1

Re-load Kerkrade / FALSEWORK Architecture - gemeente Kerkrade 



74 75Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen #2 Schoonheid als beleving: de toolbox / ZOETMULDER - Gemeente Delft - Stichting Dorp, Stad en LandStimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen 

Betrokkenen:
ZOETMULDER + 
Anton Zoetmulder, 
Elise Zoetmulder, 
Tim Reekers, 
Clara Beckers.
Stadsbouwmeester 
Gemeente Delft + 
Tako Postma.
Stichting Dorp, Stad en 
Land + 
Sander van Venetië.

Schoonheid als 
beleving: de toolbox

Vier terugkerende ruimtelijke elementen: atmosfeer, kader, 
grens en belofte bepalen de esthetische beleving van de 
gebouwde omgeving. Vanuit deze schoonheidsbeleving 
ontstaat een verdichtingsmethodiek voor bestaande 
buurten; een alternatief voor de gebruikelijke kwantitatieve 
aanpak. Vanuit belevingskwaliteit kunnen we nieuwe 
verdichtingsmogelijkheden vinden. In dit onderzoek is 
deze methodiek in de analyse van drie buurten in Delft 
getoetst en verder uitgewerkt in de casus in Tanthof-Oost.

Delft

 Stad en dorp12
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Atmosfeer kansenkaart
positieve sfeer

te verbeteren sfeer

potentiële sfeertint

Kader kansenkaart
locatie kader

gekaderde zichtlijn

periferie zichtlijn 

Grens kansenkaart
overgang tussen sfeertint

positief grensgevoel

te verbeteren grensgevoel

Belofte kansenkaart
bestaande belofte

potentiële belofte 

zone belofte locatie

Schoonheid als beleving: de toolbox / ZOETMULDER - Gemeente Delft - Stichting Dorp, Stad en Land

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
Bij verdichtingsvraagstukken in bestaande 
buurten is vaak sprake van een kwantiteitsaan-
pak, waarin hoeveelheden leidend zijn boven de 
belevingskwaliteit.

Inzichten
De elementen atmosfeer, kader, grens en belofte 
bieden de mogelijkheid tot kwalitatieve buurt-
verdichting waarin de beleving van schoonheid 
centraal staat.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Het identificeren van de vier elementen in be-
staande buurten en het herkennen van de ervan 
afgeleide potentiële verdichtingslocaties biedt 
de mogelijkheid verdichtingsvraagstukken op 

een kwalitatieve manier te benaderen. De ge-
vonden elementen zijn getransformeerd naar 
ontwerp middelen in een toolbox. 

Atmosfeer
De basis voor de beleving van schoonheid is atmosfeer. Wanneer deze 
zowel veilig, harmonieus als onbekend is, heeft dit een positieve impact 
op deze beleving. In de analyse is onderscheid gemaakt in de positieve 
en negatieve werking van de drie aspecten veiligheid, harmonie en 
onbekendheid. In de ontwerptools zijn positieve aspecten versterkt en 
negatieve aspecten verholpen.

Kader
Een kader is vergelijkbaar met een schilderijlijst. Je gebruikt de lijst om 
de aandacht te trekken. In de gebouwde omgeving manifesteert dit zich 
als podium wanneer het object lijkt opgetild, of als een kader wanneer het 
object is omkaderd. In de analyse zijn leegstaande kaders herkend. In de 
ontwerptools worden deze gevuld en nieuwe kaders toegevoegd.

Grens
Er zijn twee type transities te onderscheiden in een beleving van 
schoonheid; een grens in atmosfeer en een grens in aanwezigheid. Ze 
geven een kleine opschudding binnen de harmonieuze doorgaande 
beleving. Vaak komen beiden tegelijk voor. In de analyse zijn overgangen 
tussen sfeertinten herkend en aanwezigheden met potentie benoemd. In 
de ontwerptools worden middelen geboden om deze te versterken.

Belofte
De aanwezigheid van objecten in de omgeving doen een belofte dat er meer 
te ontdekken valt. Dit kan een belofte naar voortgang zijn, die aangeeft dat 
de beleving verder doorgaat, of een belofte naar gelaagdheid die narratieve 
potentie uitdrukt. In de analyse zijn potentiële beloftes herkend. In de 
ontwerptools bieden we middelen om beloftes te vormen.

Participatie
Bij participatie worden bewoners en gebruikers van geanalyseerde 
buurten geïnterviewd. Het zijn kwalitatieve interviews - open gesprekken 
over hoe zij de buurt gebruiken en beleven. Uitspraken en stellingen 
uit de gesprekken zijn vervolgens aan de hand van de vier elementen 
gecategoriseerd, om bestaande inzichten te toetsen en latente potenties 
bloot te leggen. 
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Toolbox: Atmosfeer / Kader / Grens / Belofte

Schoonheid als beleving: de toolbox / ZOETMULDER - Gemeente Delft - Stichting Dorp, Stad en Land

Nieuwe bebouwing
in lijn met bestaande 
sfeer ter verbetering 
van grensgevoel en 
het toevoegen van 
nieuwe kaders

Hekwerk
rond de school 
verwijderen ter 
verbetering van 
veiligheidsgevoel

Aanhechting blok
ter verbetering van 
harmonie in sfeer

Sporthal volume
vervangen voor 
een aanwezigheid 
passend bij sfeer, 
belofte en grens

Belofte potentie
van bestaande 
paviljoens 
versterken

Invulling kader
in schaal nabij

Hoogteaccent
geeft invulling aan 
kader in schaal veraf

Kopgevels
openen ter 
verbetering van 
veiligheidsgevoel en 
sfeer

De casus is uitgewerkt in Tanthof-Oost. Door 
analyse van de vier elementen in de buurt, ge-
sprekken met buurtbewoners, advisering over 
toepasbaarheid in de praktijk door Stichting 
Dorp, Stad en Land en casusinformatie van de 
gemeente Delft zijn er vier kansenkaarten ont-
staan, één per element. Hierin wordt de aanwe-
zigheid van een element geduid of waar er kan-
sen zijn om dat element te versterken. Plekken 
waar de kansen van verschillende elementen 
elkaar overlappen zijn kansrijke locaties voor ver-
betering en mogelijke kwalitatieve verdichting, 
van de buurt. 

Verdichtingslocaties en ontwerpvarianten zijn 
onderbouwd aan de hand van de vier elementen. 
Sommige ingrepen hebben te maken met één en-
kel element, zoals het toevoegen van open kop-
gevels om het gevoel van veiligheid te verhogen 
en zo de sfeer te verbeteren. Vaak doen de ingre-

pen een beroep op meerdere elementen tegelijk. 
Zoals het toevoegen van een bouwvolume in een 
bestaand kader dat uitgewerkt dient te worden 
als een belofte en grens binnen de bestaande 
sfeer. Sommige ontwerpkeuzes komen direct 
voort uit de input van de participanten; andere uit 
observaties. De meeste ingrepen vragen om een 
gecombineerde aanpak tussen nieuw bouwvolu-
me en openbare ruimte. 

Het resultaat is een kwalitatieve verdichtings-
kaart met daarop kansrijke verdichtingslocaties 
en bijbehorende bouwvolumes. Een knelpunt 
hierin blijkt dat ontwerpers bij de toepassing van 
de tools bewust moeten omgaan met verschil-
lende schalen om recht te doen aan de uitgangs-
punten van de elementen. De ingrepen zijn zo 
niet alleen stedenbouwkundig maar ook archi-
tectonisch en sociaal interactief in hun aard. 

What’s next?Uitwerking

meer informatie:
www.zoetmulder.eu

‘Stel de beleving van 
schoonheid centraal in het 

verdichtingsvraagstuk.’

Volgende stappen en aanbevelingen
De ontwerpmiddelen die we ontdekten tijdens het 
verdichtingsonderzoek hebben we gebundeld 
in een toolbox en per element gecategoriseerd. 
Veel tools zijn generiek inzetbaar voor vrijwel elke 
inbreidingsopgave, in het bijzonder de tools voor 
kader, grens en belofte. Sommige zijn specifiek 
voor deze casus, met name die voor sfeer. 

De toolbox is bedoeld voor ontwerpende en 
semi publieke partijen en als middel inzetbaar 
voor het opstellen van een stedenbouwkundig 
inpassingsplan. Het doel hiervan is inbreidings-
locaties te vinden vanuit een kwalitatief 
perspectief. Het is aanbevelingswaardig om 

hierin de buurtbewoners te betrekken om 
informatie op te halen over bestaande beloftes 
en sfeer. Een vervolgstap is om de methodiek 
en gevonden ontwerptools te bundelen in 
een praktisch handboek, waarin alle stappen 
concreet staan beschreven. Ook andere 
ontwerpende partijen kunnen dit handboek 
gebruiken. Hierin willen wij meer handvatten 
gaan bieden voor een volledige beschrijving en 
generieke toolbox voor het element sfeer.

Kansenkaart met kwalitatieve verdichtingskansen

http://zoetmulder.eu/projecten/schoonheid-als-beleving-toolbox/


80 81Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Vitale steden en dorpen #2

Betrokkenen:
Gemeente Delft + 
Myrthe Sietsma, Arjan 
Primus.
TU Delft + Marije 
Peute, dr. Darinka 
Czischke.
Inbo + Stephanie 
Zeulevoet.

Van Groot naar Beter: 
Samen Wonen op Leeftijd

De gemeente Delft heeft samen met de TU Delft en Inbo 
de woonwensen van ouderen in Tanthof onderzocht en 
vertaald naar een methode van co-creatie die bijdraagt 
aan het ontwikkelen van collaboratieve woonvormen 
voor senioren. Het resultaat is een aanzet tot ontwerp- 
en beleidsingrepen voor de stationsbuurten in Delft, die 
een vitale mix van leeftijdsgroepen waarborgen, terwijl 
ze bijdragen aan de doorstroom uit Tanthof.

Delft

Van Groot naar Beter: Samen Wonen op Leeftijd/ Gemeente Delft, TU Delft, Inbo

Binnenstad op fietsafstand 
Gezellige cafés en ander vermaak

Vrijwilligerswerk in de wijk 
Met name zorg en administratief

Positie tussen stad en groen 
Rust en reuring dichtbij

Treinstation op loop-/fietsafstand
Voor een dagje uit

Kleinschalige voorzieningen in de wijk
Bijv. buurtbieb, kleine supermarkt, bakker, 
koffietentje

Wonen met gezinnen
Overdag levendigheid op straat 
en ‘s avonds rust
 

Ruimte voor bewegen
Wandelen, fietsen of sporten

Grote supermarkt mag verder weg 
Met de auto of de fiets grote inkopen doen

 Stad en dorp13
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Infographic woonwensen
De overkoepelende wensen.

Persona’s
Hoe bewoners 
verschillen in 
woonbehoeftes, is 
uitgedrukt in drie 
fictieve personae 
met ieder een 
eigen achtergrond, 
actieradius, levensstijl 
en wensen.

Interpretatie opgave
Doorstroom kan bijdragen aan optimale 
benutting van de bestaande voorraad en een 
gelijkwaardige verdeling van ruimte. Dit strookt 
alleen niet altijd met de woonbehoeftes van 
senioren. In ons uitgangspunt staat co-creatie 
en een open vizier centraal. Bij het onderzoek 
betekende dit open dialoog onder leiding van de 
bewoner. Met ontwerp en voorbeeldprojecten 
prikkelen en inspireren we bewoners. Brengen we 
ze op nieuwe ideeën waar ze zelf niet zo snel aan 
zouden denken.

Aanvliegroute
De TU Delft heeft 200 surveys verspreid en 6 
diepte-interviews afgenomen. Daarvan hebben 
48 huishoudens de survey ingevuld. Voor 
geïnteresseerden is een excursie georganiseerd 
langs drie woonprojecten met verschillende 
niveaus van collectiviteit. Inbo heeft de 
inzichten vertaald naar een instrumentarium en 
geïmplementeerd in drie case studies. Tijdens 
een informatiebijeenkomst hebben ongeveer 30 
bewoners feedback gegeven, die opgenomen is 
in het definitieve ontwerp.

Analyse Visie

Hoe kunnen we ouderen 
stimuleren om te verhuizen 

als we niet weten hoe ze 
willen wonen?

Achtergrond & vertrekpunt
De krapte op de woningmarkt vormt een 
groot probleem in Nederland. Door het 
huidige woningtekort trekken starters 
en jonge gezinnen weg om elders een 
geschikte en betaalbare woning te vinden. 
Tegelijkertijd groeit de populatie senioren 
en studenten. Een wijk met een hoge 
ouderenpopulatie in Delft is Tanthof. 
Wat zijn de woonwensen en dilemma’s 
van oudere bewoners in Tanthof? Kunnen 
nieuwe woonconcepten, waarin delen 
centraal staan, een bijdrage leveren 
aan de doorstroming? En hoe kunnen 
woonconcepten ontwikkeld en ontworpen 
worden, zodat ze aansluiten bij de 
behoeftes van senioren?

Inzichten
In Tanthof-Oost wonen bewoners met 
verschillende sociaaleconomische ach-
tergronden. Ze hebben overeenkomende 
waarden die ze belangrijk vinden in hun 
leefomgeving. Denk aan groen, een goede 
verbinding met het centrum en laagdrem-
pelige voorzieningen zoals een bibliotheek 
of buurthuis op loopafstand. Daarnaast 
letten bewoners in onze steekproef bij een 
woning op de ruimtelijkheid, het energiela-
bel en de kwaliteit van de buitenruimte (bal-
kon en/of tuin). Bewoners verschilden ook 
in opvattingen, die wij hebben uitgedrukt 
in drie personae: de Tevreden Delvenaren, 
de Zorgbehoevende en de Vitale Levens-
genieters.

Tot slot ontdekten we dat het onderzoeks-
proces en methodiekkeuze invloed hadden 
op de uitkomsten. Bewoners die het 
gehele traject met ons hebben doorlopen, 
raakten gaandeweg gemotiveerder om te 
verhuizen, positiever over de eventuele 
alternatieven en meer geïnspireerd om 
collectieve voorzieningen te delen in een 
wooncomplex. Dit is een signaal dat er 
kansen liggen en (de voordelen van) alter-
natieve woonvormen nog onbekend zijn 
bij bewoners, vooral bij die met een lager 
pensioen en/of opleiding. De meerwaarde 
in kwaliteit en collectiviteit inspireerde een 
brede doelgroep om te verhuizen.

Van Groot naar Beter: Samen Wonen op Leeftijd/ Gemeente Delft, TU Delft, Inbo
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Volgende stappen en aanbevelingen
Ons ontwerpend onderzoek in co-creatie met 
bewoners heeft enerzijds aangetoond dat het 
betrekken van bewoners helpt in hun proces 
om na te denken over hun eigen woonsituatie. 
Daarnaast laat het onderzoek zien dat de woon-
wensen van ouderen in Delft Tanthof specifieke 
kenmerken hebben ten opzichte van vergelijk-
bare vergrijsde buurten in de Randstad. Dit duidt 
aan dat co-creatieve ontwerpprocessen van 
meerwaarde kunnen zijn in lokale ontwikkelingen, 
omdat er niet louter generiek uitspraken te doen 
zijn over de woonwensen van ouderen. 

Ook valt op dat informatie over nieuwbouw-
projecten de ouderen in Delft Tanthof niet altijd 
bereikt. De kanalen die ouderen gebruiken lijken 
niet optimaal benut door de ontwikkelende 
partijen, zowel top-down (ontwikkelaars) als 
bottom- up (CPO-projecten opgezet door 
bewoners). Een overzichtswebsite in combinatie 
met lokale offline informatievoorzieningen 
kunnen bijdragen aan een betere beschik-
baarheid van woningen voor deze specifieke 
doelgroep.

Het ontwikkelde ontwerpinstrumentarium biedt 
aanknopingspunten voor het programma van 
toekomstige ontwikkelingen in Delft, om beter 
aan te kunnen sluiten op de vraag van ouderen 
in Tanthof. Deze is vormgegeven aan de hand 
van overkoepelende waarden bij bewoners, op 
drie verschillende schaalniveaus: de buurt, het 
gebouw en de woning. Een aantal voorbeelden 
van waarden zijn kleinschalige voorzieningen in de 
wijk, een modern en duurzaam gebouw, een ruime 
lichte woning, de waardering van de levendigheid 
die gezinnen meebrengen, uitzicht op groen en 
water, en een (deel)auto voor de deur. 

De drie casestudies zijn een eerste aanzet 
tot implementatie van het instrumentarium. 
Ze vertalen de benoemde waarden uit het 
instrumentarium naar concrete locaties met een 
verscheidenheid in schaal, woningtypologie, 
voorzieningen en gemeenschappelijkheid. Iedere 
case study spreekt weer een andere groep 
ouderen aan. De scholenlocatie trekt Delvenaren 
aan die kleinschaligheid en gemeenschapszin 
prettig vinden. Delft Campus biedt uitzicht, 
privacy en een combinatie van voorzieningen en 
groen. Nieuw Delft is weer dichterbij bij de markt, 
de bakker en andere stadse voorzieningen. Dit 
toont aan hoe divers de doelgroep is, wat pleit 
voor de ontwikkeling van verschillende typen 
woningbouw voor ouderen.

What’s next?Uitwerking

Case study Delft Campus Concrete uitwerking van het instrumentarium op ontwikkellocatie aan de rand van Tanthof-Oost

Case study Scholenlocatie
Concrete uitwerking van het instrumentarium op ontwikkellocatie nabij het centrum van Delft-Tanthof

Instrumentarium: gebouwniveau
Duurzaam, modern gebouw, uitzicht, contact met straat.

meer informatie:
co-lab-research.net

Van onderzoek naar 
implementatie: hoe gaan 
onze bevindingen landen 

in nieuwe ontwikkelingen?

Van Groot naar Beter: Samen Wonen op Leeftijd/ Gemeente Delft, TU Delft, Inbo

Instrumentarium: woningniveau
Flexibele plattegrond (fijne buitenruimte, drempelloos).

https://co-lab-research.net/samen-wonen-op-leeftijd/
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Betrokkenen:
Re:publiek place designers  
+ Marloes Sonsma, Lieke 
Genten, Hans Preeker, 
Sander Bos.
Gemeente Breda  + Merel 
Mulders, Helen Leyte, Pim 
van Doorn.
Ondernemersfonds Breda
+ Willem de Laat.
Vereniging Commercieel 
Onroerend Goed 
Binnenstad Breda +
Ody van den Broek, Piet 
Backx, Rogier Willemsen.
Breda Marketing +
Hildegard Assies.
KERN + Herman Kok.
Gemeente Den Haag +
Rick Zijderveld. 

Verbeelding verbindt

Van een monofunctionele winkelstraat, naar een vitale 
aorta in het zuidelijke deel van de binnenstad van Breda. 
Dat is de propositie, verbeeld in een place design 
voor de Ginnekenstraat. De straat ontwikkelt zich 
tot een must-go in de binnenstad voor bezoekers én 
bewoners en speelt een centrale rol in het verbinden van 
bestaande en nieuwe ontwikkelgebieden in de stad.

Breda

Verbeelding Verbindt / Re:publiek - Gemeente Breda

 Stad en dorp14
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Ontwikkel- en verdichtingslocaties omgevingsvisie Breda 2040.

Horizontale geleding van de plint en verrommeling van het straatbeeld.

De Ginnekenstraat in Breda, onderdeel van het kernwinkelgebied. 

De noord-zuid oriëntatie omkeren naar diverse aantrekkelijke entrees.

Leidende principes
Een aantal leidende 
principes in onze 
strategie om de straat 
beter aan te haken op 
de omgeving en de 
bezoeker door de straat 
te leiden. Door nieuwe 
oost-westverbindingen 
ontstaan kansrijke 
scharnierpunten, die 
uitnodigen tot een bezoek 
aan de Ginnekenstraat. 
Om de bezoeker van 
noord naar zuid te 
verleiden of andersom 
zijn stepping stones nodig 
die zowel ruimtelijk als 
programmatisch ingevuld 
worden.

Zonering
Met ontwerpprincipes 
voor zonering in het 
straatprofiel, creëren 
we oplossingen 
voor bevoorrading, 
vergroening, 
verblijfskwaliteit, 
vastgoed en reclame-
uitingen. Deze principes 
worden afgestemd op 
de gewenste effecten 
bij deelgebieden die 
bij stepping stones en 
tussen scharnierpunten 
ontstaan.

Interpretatie opgave
Het creëren van een vitale Ginnekenstraat is 
maatwerk en een integrale opgave. Een samen-
spel van maatregelen dat de zachte en harde 
kant van de plek met elkaar verbindt. En vorm-
geeft aan ‘nieuw binnenstadleven’ voor bestaan-
de en nieuwe doelgroepen. Passend bij de ambi-
ties en het DNA van de stad, de plek, de mensen.

Analyse Visie

‘Het DNA van de stad 
helpt vorm te geven aan 

de binnenstad van de 
toekomst, die op korte 
termijn impact maakt.’

Achtergrond & vertrekpunt
Breda bouwt aan een grootstedelijke 
ambitie met een forse schaalsprong 
die ook in en rondom de binnenstad 
plaatsvindt. De stad heeft een aantrekkelijk 
vertrekpunt om deze ambitie waar te 
maken, uitgewerkt vanuit het DNA en 
merk van de stad: groen, grenzeloos en 
gastvrij. De Ginnekenstraat is een lange 
monofunctionele en stenige winkelstraat 
die naar het zuiden toe, met verschraling 
van het aanbod en toenemende leegstand, 
snel achteruitgaat. De verbinding met een 
aantrekkelijk en populair gebied in het 
zuiden is ruimtelijk en programmatisch 
onbenut. Aan weerszijden van de straat 

bevinden zich parkeerbronpunten en 
ontstaan nieuwe oost-west verbindingen 
die qua inrichting en uitstraling nu nog zeer 
ongastvrij zijn.

Inzichten
Ook al neemt het draagvlak voor voorzienin-
gen toe, tegelijkertijd staan binnen steden 
onder druk. 
In de Ginnekenstraat ontstaat de kans én de 
urgente opgave om op een integrale wijze 
vorm te geven aan een transitie die een 
stevige impuls geeft aan de gehele (binnen)
stad van Breda. Een transitie die:
• ruimte geeft aan vernieuwing met een 

zorgvuldig afgewogen productmix;

• de aantrekkingskracht op bezoekers 
verhoogt; 

• inspeelt op maatschappelijke en 
economische trends;

• een kwalitatieve en groene impuls 
geeft aan de binnenstad;

• de verschillende huidige én nieuwe 
delen van de binnenstad met elkaar 
verbindt, van noord naar zuid en van 
oost naar west;

• op korte termijn impact heeft en ook de 
flexibiliteit biedt om mee te bewegen in 
de ontwikkeling van de stad.

Verbeelding Verbindt / Re:publiek - Gemeente Breda

Ginnekenstraat

stepping stonesscharnierpunten

gevelzone transportzone

stepping stone

comfortzone

Aanvliegroute
Allereerst verdiepen we ons in de ziel van 
de plek, in de gebruikers en hun behoeften, 
in het functioneren van de voorzieningen en 
in de ruimtelijke structuur en inrichting. Om 
van daaruit, met kennis van trends en maat-
schappelijke ontwikkelingen, vorm te geven 
aan de strategie voor deze specifieke plek.
Daarnaast zetten we een samenwerking op 
met gemeente, ondernemersfonds en vast-
goedsector. Het ontwerpend onderzoek 
stimuleert de gemeente vanuit uiteenlopen-
de afdelingen aan te haken op verschillende 
momenten in het proces. 
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Volgende stappen en aanbevelingen
Samen met betrokken stakeholders sluiten 
we de visie af met een plan van aanpak voor 
realisatie met concrete acties en instrumenten 
om de visie te realiseren en organiseren.  

Dit project en de methodiek zijn voor de project-
partners voorbeeldstellend voor het vormgeven 

aan de binnenstad. Daarnaast heeft het de 
onderlinge samenwerking versterkt. 
Verbeelding blijkt een verbindende kracht, die 
opgaven en oplossingen inzichtelijk maakt; 
gezamenlijke beelden(taal) creëert; uitnodigt 
om mee te ontwerpen en discussies voedt en 
aanscherpt.

Uitwerking

Referentie
Via artistieke invulling worden onveilige en 
ongastvrije stegen een openluchtmuseum.

Place design
De comfortzone ter hoogte van de stepping stone bij de kerk.

Deelgebieden
In het noorden (blauw) 
beslechten we de barrière 
van de Karnemelkstraat 
en verleiden we de 
bezoeker de straat in. 
Het middendeel (geel) 
nodigt de bezoeker uit 
te vertragen. Of zich te 
oriënteren op een bezoek 
aan de binnenstad.
Het zuiden (rood) 
verbindt de 
Ginnekenstraat met 
het Van Coothplein en 
populaire, achterliggende 
gebieden. Het 
voorzieningenaanbod 
is afgestemd op die 
doelgroep.

Place design
Blik op de straat vanaf 
het zuiden. De verticale 
geleding en kwaliteit 
van gevels worden 
weer zichtbaar; de 
relatie tussen plint en 
bovengelegen gevel 
hersteld. Leegstand 
en laagwaardige 
winkels maken plaats 
voor eigenzinnige 
concepten die ook voor 
omwonenden betekenis 
hebben. De groene 
lamellen en de artistieke 
en groene elementen 
in de stegen trekken 
de bezoeker naar het 
middendeel van de straat.

Om de langgerekte opzet te doorbreken en aan 
te sluiten bij nieuwe oost-west verbindingen 
delen we de straat op in drie deelgebieden. We 
passen de principes toe en ‘cureren’ het gewens-
te programma. Voegen vernieuwende retailcon-
cepten toe in het noorden, een bredere functie-
mix in het midden en aanbod voor omwonenden 
in het zuiden.

What’s next?

‘Verbeelding blijkt een 
verbindende kracht in 

de samenwerking én het 
resultaat.’

meer informatie:
re-publiek.nl

Verbeelding Verbindt / Re:publiek - Gemeente Breda

Programma
Een uitgebalanceerd programma dat inspeelt op trends, nieuwe doelgroepen aantrekt en (ook in de avonduren) voor levendigheid  zorgt.

https://www.re-publiek.nl
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Betrokkenen:
CAST + Henriette 
Sanders, Bas Horsten.
Archistad + Ton van  
der Hagen.
BURA urbanism +
Floris van der Zee,
Basia van Rijt,
Matthijs Breunissen.
Fotograaf + Peter  
Tijhuis.

Verdichting als 
verrijking

Tilburg heeft de ambitie om in de periode 
2021-2040 25.000 nieuwe woningen te bouwen 
binnen het bestaand stedelijk gebied. Dat betekent 
dat een kwart van de huidige woningvoorraad zou 
moeten worden bijgebouwd, met behoud van het 
open landschap. Kan dit op basis van een Tilburgs 
DNA? En hoe gaat die er uitzien? De studie toont dat 
de verdichtingsopgave ook ingezet kan worden voor 
verrijking van de stad.

Tilburg

Verdichting als verrijking / CAST - BURA urbanism - Archistad

 Stad en dorp15
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Mogelijke toekomst 
RingbaanZuid
Een stadsstraat met 
menselijk maat. Bewegen, 
verblijven en stedelijk 
programma worden 
samengebracht in een 
straatprofiel van zo’n 
veertig meter. Minder 
rijbanen, meer groen en 
verblijfskwaliteit.

Huidige situatie 
RingbaanZuid
Een omgeving waarin 
de auto maatgevend 
is. Bebouwing staat 
ingetogen of afgekeerd 
van de rijbanen en op 
ruime afstand. Het 
extensieve ruimtegebruik 
biedt verdichtingskansen.

Interpretatie opgave
Met deze studie onderzoeken we de kansen van 
stedelijke verdichting voor Tilburg. De 
woningbouwopgave grijpen we aan om de stad te 
verrijken. Onze hypothese is dat het 
samenbrengen van nieuwe woonwensen met 
andere maatschappelijke opgaven, zoals 
klimaat, energie, mobiliteit, gezondheid, kan 
leiden tot een slimmer ruimtegebruik, mét 
ruimtelijke kwaliteit. De omvang van zo’n 
ruimtelijke operatie vraagt om een 
samenhangende aanpak op structuurniveau van 
de stad om ruimte te creëren voor 
vraaggestuurde stedelijke ontwikkelingen en te 
werken aan nieuwe woonmilieus.

Aanvliegroute
Het onderzoeksteam zet in op een ruimtelijke 
strategie voor verdichting op diverse 
schaalniveaus: project-, gebieds- en 
stadsniveau. Het stadsniveau is hier het 
vertrekpunt, waarbinnen we diverse locaties 
onderscheiden. Ten eerste strategisch 
gelegen transitiezones gesitueerd in een ring op 
loop-fietsafstand van de binnenstad en 
bestaande voorzieningen. Ten tweede 
knooppunten, zoals stations, maar ook potentiële 
transferia aan de stadsranden. Tot slot 
verbindende routes en ruimtelijke structuren, die 
stad en landschap, maar ook waardevolle 
plekken met elkaar verbinden.

Analyse Visie

‘Kunnen we op zoek naar 
een maatschappelijke 

benadering van de 
woningbouwopgave?’

Achtergrond & vertrekpunt
Het inwoneraantal van Tilburg groeit al 
jaren. In februari 2022 werd het aantal 
van 225.000 inwoners bereikt. In 2040 
zullen er ca. 260.000 mensen in Tilburg 
wonen. Deze bevolkingstoename is één 
van de redenen voor uitbreiding van het 
aantal woningen: van 2021 tot 2040 moet 
het huidige aantal woningen groeien van 
100.000 naar 125.000, een gemiddelde 
toevoeging van 1.315 woningen per jaar. 
Daarnaast neemt ook het aantal 1 en 2 
persoonshuishoudens fors toe. De nieuw 
te bouwen woningen dienen een plek 
te vinden binnen het bestaand stedelijk 
gebied.

Inzichten
Tilburg kent een diversiteit aan wijken en 
buurten. Ze verschillen zowel in 
bevolkingssamenstelling als 
ruimtelijke kenmerken. Een eerste 
verkenning van het aantal te realiseren 
woningen toont een toegekende ambitie 
op wijk- of dorpsniveau. De grootste 
concentraties zijn toebedeeld aan de 
binnenstad en het kenniskwartier. 

Een locatiespecifieke aanpak vraagt om 
‘verdichtingsgereedschap’ voor het 
leveren van maatwerk. Goede voorbeelden 
zijn transformaties van voormalige 
fabrieksterreinen, waarin rekening is 
gehouden met schaal en maat van het 

gebied en daardoor meer samenhang en 
verbinding heeft met het stedelijk gebied. 
Zo zijn in de afgelopen decennia duizenden 
woningen ingevoegd. 
Intensieve verdichting in de binnenstad 
brengt een zichtbare schaalsprong met 
zich mee, zowel qua hoogte van gebouwen 
als in het aantal woningen per complex. 
Er is zorgvuldigheid nodig in de relatie 
tussen de nieuwbouw en de bestaande 
stad om botsingen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ 
te vermijden. In de tijd van de Doorbraken 
(1962) bijvoorbeeld ontstonden conflicten 
tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ met de aanleg van 
de cityring die het bestaande weefsel hard 
doorsneed.

Verdichting als verrijking / CAST - BURA urbanism - Archistad

Stadsritsen De verdichtingsopgave biedt kansen om de stadsstructuur te verrijken.

Essentie Strategische zones en routes tussen binnenstad en buitenwijken met strategisch 
verdichtingspotentieel.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Er zijn verschillende ‘lessons learned’: dit onder-
zoek laat zien dat de verdichtingsopgave een 
radicaal gebaar nodig heeft om de stad aantrek-
kelijk en leefbaar te houden. Een invuloefening 
van toevallige, lege plotjes brengt onvoldoende 
kwaliteit en kwantiteit. Omdat de gemeente zelf 
weinig grond bezit, vindt de verdichting binnen 
het stedelijke gebied hoofdzakelijk plaats op 
percelen van private partijen. Zij spelen dus een 
belangrijke rol in het proces en eindresultaat. 
Dat vraagt een andere manier van samenwerken. 
Een inhoudelijk kader, bijvoorbeeld een plan op 
hoofdzaken, lijkt onmisbaar voor draagvlak en 
continuïteit en om regie te voeren op kwaliteit 
en voortgang. De verdichtingsopgave kan ook 

conflicteren met huidige bestemmingsplannen. 
Voorkomen moet worden dat op korte termijn 
initiatieven worden gerealiseerd die op langere 
termijn een optimale invulling van verdichtings-
opgaven belemmeren. Dit ontwerpend onder-
zoek geeft met oefeningen en verbeeldingen 
concrete handvatten om met de inwoners een 
stadsgesprek te voeren over keuzes, kansen en 
dilemma’s van de verdichtingsopgave. Het is ook 
een aanjager voor gesprekken tussen gemeente, 
bedrijven, woningcorporaties, en kennisinstellin-
gen over het vormgeven van deze grote Tilburgse 
opgave. De gespreksuitkomsten kunnen aanlei-
ding zijn voor nader ontwerpend onderzoek.

Op vier locaties is de strategie verdichting als 
verrijking onderzocht. 

Ringbaan-Zuid:
De basis vormt een Groene Loper en een aan-
eengesloten promenade rondom de binnenstad. 
Het wegprofiel van vier banen (70 km/u) kan 
transformeren: minder banen en 50 km/u. Dit 
biedt ruimte voor groen en bebouwing en doet 
de ringbaan als barrière verdwijnen. Stadsdelen 
worden weer met elkaar verbonden, doordat het 
verkleinde profiel als een ‘stadsrits’ werkt. 

Universiteitstuin:
Voortbordurend op de universiteitscampus kan 
naast verdichting een duurzame, autoluwe en 
groene omgeving ontstaan die vanaf het 
Spoorpark doorloopt tot aan de Warande. 
Noord-Zuid route:

Deze bestaande structuur biedt potentie voor 
‘inpassingen’ die bijdragen aan verbinding en 
beleving. De dwarsdoorsnede leidt vanaf 
Tilburg-Noord tot over de snelweg naar Goirle. 
Inpassingen zijn bijv. kunstuitingen, groene 
pockets en architectonische pareltjes. Deze 
route kan worden heringericht, waarbij de auto 
te gast is, en groen en verblijven meer aandacht 
krijgen.

Kanaalzone: 
Intensief wonen combineren met reguliere 
bedrijfsfuncties is hier kansrijk. Dit leidt tot 
herschikking van bedrijfsposities, transformaties 
van bestaande complexen en een opwaardering 
van de kanaaloevers tot een Groene Loper met 
ruimte voor sport, spel en beweging.  

What’s next?Uitwerking

Panels Tijdens het onderzoek hebben zowel burger- als expertpanel waardevolle input geleverd. In het expertpanel zaten betrokkenen vanuit de 
woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars, gemeente Tilburg en architecten. 

Universiteitstuin Vanaf de Warande loopt het groen de stad in en ontwikkelt dit gebied zich naar een ‘universiteitstuin’.

‘Bied ook ruimte aan nieuwe 
woonvormen, experiment en 

bewonersinitiatieven.’
 Lid burgerpanel 

Verdichting als verrijking / CAST - BURA urbanism - Archistad
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Betrokkenen:
Mente Kaweta + Ergün 
Erkoçu, Juan-Carlos 
Goilo, Joeri Oltheten.
BMG Asset 
Management B.V. + 
Lex Hanskamp, Lars 
de Kanter, Arjen van 
der Meulen. 
University of Curaçao 
+ Ose Blanc, Ryan de 
Lanoy, Tishainy Elias, 
Amado Hernandez, 
Juan Leon Gutierrez, 
Emely Maduro, 
Josenne Marte, Zamit 
Narvaez, Ignacio 
Olabarria Gonzalez, 
Naesha Pietersz, 
Giantinny Thomasa, 
Laura Villada Mesa, 
Miaolin Wu.  
Think Tank Circulaire 
Economie Curaçao/ 
Curaçao Doughnut 
Economy.
Overheid van 
Curaçao/Ministerie 
van Economische 
Ontwikkeling (MEO) + 
Vanessa Torre,  Zulaika 
Mook. Overheid van 
Curaçao/Ministerie 
van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke 
Planning (VVRP) + 
Eugenique Wilkins.
Zarja Architecture + 
Zarja Garmes Rojer. 
Fundashon Ser’i 
Otrobanda + Kurt 
Schoop en diverse 
buurtbewoners en 
stakeholders.

Willemstad regenereren
Stadscommunities
transformeren 

Dit ontwerpend onderzoek analyseert Willemstad 
op drie verschillende niveaus: Willemstad als 
geheel, Otrobanda als wijk en Kurá Hulanda als 
een karakteristieke buurt. Willemstad is aan het 
vervallen. Mente Kaweta wil de leegloop van de 
binnenstad kenteren. Niet alleen door gebouwen 
te verduurzamen en te revitaliseren tot levendige 
plekken, maar ook door de stad regeneratief te 
transformeren. Wij zetten in op het adaptieve 
vermogen van de stad in een lange termijnvisie. 

Willemstad, Curaçao

WILLEMSTAD regenereren, STADSCOMMUNITIES transformeren / Mente Kaweta - BMG Asset Management - MEO - VVRP - University of Curacao 

 Stad en dorp16
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Beelden Ban Bario Bek Games - fotografie: Ergün Erkoçu

 
Beelden van verschillende sessies - fotografie: Ergün Erkoçu

 
 fotografie: Jesus Carbano Lopez

Window of opportunity: 
Revitaliseren & 
regenereren
Een regeneratief 
ontwerp biedt een 
uitgebreide reeks 
beoordelingscriteria 
voor veerkracht en 
regeneratieperspectief, 
zowel op korte als op 
lange termijn. Naarmate 
de vraag naar veerkracht 
op korte en lange termijn 
toeneemt, ontstaat 
ook de noodzaak tot 
herziening van de criteria 
waaruit duurzaamheid zal 
blijven voortkomen.

Interpretatie opgave
De uitdaging van dit ontwerpend onderzoek is 
erachter te komen wat te creëren aan nieuwe ele-
menten, terwijl er geen bekend of gekozen hoe is; 
een ‘patroon van relaties’ dat we kunnen vertrou-
wen om tot het gewenste resultaat te komen.
 
Frame creation is een diepgaande benadering 
voor radicale innovatie in de open, complexe, 
dynamische en genetwerkte wereld van vandaag. 
Deze door Kees Dorst ontwikkelde methodiek 
staat aan de basis van ons onderzoek.

Aanvliegroute
De best functionerende frames uit dit onderzoek 
zijn gebaseerd op de volgende twee thema’s:
   1) Revitaliseren
   2) Regenereren 

Deze twee frames versterken als twee type 
stakeholders frequenter gaan samenwerken: 
vastgoedinvesteerders en bottom-up initiatie-
ven. De overheid kan hierin een faciliterende rol 
spelen (matchmaker, voorwaardenscheppend 
en het cultiveren van vertrouwen). Momenteel 
heeft Mente Kaweta deze taak op zich genomen. 
Echter, om deze werkvorm te verduurzamen, is 
institutionalisering een voorwaarde.

Analyse Visie

‘Jullie aanpak heeft mij doen inzien dat 
het soms ook nodig is om langzamer te 

gaan om beter over dingen na te denken.’
Ondernemer BMG Asset Management B.V.

Achtergrond & vertrekpunt
Regeneratie is relevanter dan ooit voor 
Curaçao. Het ene na het andere megaloma-
ne bouwproject wordt opgeleverd zonder 
aandacht voor de negatieve gevolgen voor 
gemeenschappen en ecosystemen. Via 
een regeneratieve benadering van ontwerp 
en ontwikkeling kan de stad weer op één 
lijn komen met de dynamische en evoluti-
onaire processen die ten grondslag liggen 
aan het leven zelf. Dit onderzoek verkent 
hoe we samen met burgers en andere 
lokale stakeholders de ultieme binnenstad 
kunnen realiseren en we de overheid kun-
nen inspireren: het kan anders.

Inzichten
Dit onderzoek heeft tot praktische instru-
menten geleid voor complexe regenera-
tieve stedelijke ontwikkelingen. De focus 
ligt op concrete uitdagingen en problemen 
die op lokaal niveau spelen. Het onderzoek 
geeft een antwoord op hoe het Kurá Hulan-
da gebied als wijk weer kan deelnemen aan 
het stedelijk metabolisme van de stad op 
verschillende schaalniveaus. Kurá Hulanda 
is een voorbeeld dat het ook anders kan op 
Curaçao. Wat in Punda nog niet gelukt is, 
lijkt hier een goede basis te hebben gekre-
gen. Stedelijke ontwikkeling kan bottom-up 
met de wijk;  zij aan zij met de overheid en 
met doelgerichte Curaçaose ondernemers. 
Mente Kaweta toont de mogelijkheid en 
methodieken om dit te realiseren. 

Framing Innovation 
Methodologie
Dit ontwerponderzoek 
kijkt dus naar zowel het 
wat, als de hoe, om een 
patroon van relaties te 
creëren. Frame creation 
is een diepgaande 
benadering voor het 
bereiken van radicale 
innovatie in de open, 
complexe, dynamische 
en genetwerkte wereld 
van vandaag de dag. 
Deze door Kees Dorst 
ontwikkelde methodiek 
staat aan de basis van 
ons onderzoek. Het frame 
creation-proces bestaat 
uit negen stappen.

WILLEMSTAD regenereren, STADSCOMMUNITIES transformeren / Mente Kaweta - BMG Asset Management - MEO - VVRP - University of Curacao 
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Volgende stappen en aanbevelingen
Ons advies is een Bario Living Lab concept met 
het Kurá-gebied als proeftuin voor verschillende 
soorten innovaties en community building. Cul-
tuur is hierin essentieel, zoals het opzetten van 
een Creools taalmuseum, waar de geschiedenis 
van Papiaments wordt geëtaleerd. 

Mente Kaweta adviseert daarnaast drie rollen te 
expliciteren: community manager, conciërge en 
een business developer. De community manager 
organiseert kleine netwerkbijeenkomsten, ver-
bindt stakeholders met elkaar en makelt tussen 
belangen. De conciërge is de bouwkundig regis-
seur, doet klusjes en is de facility manager welke 
de praktische zaken binnen de wijk (bario) regelt.

De business developer jaagt tevens de constante 
diversiteit van ondernemingen aan.

Gebiedsontwikkeling kan alleen in partnerschap 
met bedrijven en publieke partijen. Tijdens ge-
sprekken met BMG is er interesse uitgesproken 
over het bouwen van een brug over Arubaweg, 
die in een PPS tot stand zal komen, Deze brug zal 
letterlijk en figuurlijk de wijken verbinden.

Ten slotte stelt Mente Kaweta voor om de naam 
van Kurá Hulanda te veranderen naar KURÁ. In de 
koloniale tijden werden de Kurá’s vernoemd naar 
een eigenaar, maar voor een hip nieuw deel van 
de binnenstad in wording is dat te oubollig en een 
tintje koloniaal. 

De implementatie van genoemde ideeën vereist 
een enorme transformatie in de manier waarop 
de belangrijkste stakeholders tot nu toe omgaan 
met de binnenstad. Geen van de stakeholders 
beschikt op zichzelf over de vereiste expertise 
om activiteiten voor de hele binnenstad te orga-
niseren of om een coherent, innovatief produc-
ten- en dienstenaanbod te realiseren voor alle 
beschikbare panden. De uitdaging wordt om echt 
samen te werken vanuit een set van gedeelde 
waarden en om proactief andere partijen uit te 
nodigen om hun bijdrage te leveren. 

Het voornaamste wat dit ontwerpend onderzoek 
heeft opgeleverd, is dat door specifieke inter-
venties de vitale en regeneratieve potenties van 
een plek kunnen ontspruiten op Curaçao. De 
door Mente Kaweta georganiseerde activiteiten 
en geproduceerde informatie hebben geleid tot 
een betere verbinding tussen investeerders en 
initiatiefnemers van Kurá Hulanda. 

What’s next?Uitwerking

Bariometabolisme  = sociaal metabolisme (donut, vitaliteit, pluricultureel) + ruimtelijk metabolisme (regeneratief, verrijkend en zintuigelijk).

meer informatie:
www.mentekaweta.com

‘Deze aanpak bracht de concepten van de 
ondernemers helemaal tot leven. MEO zal helpen 

met het opzetten van een incubator om deze 
startende ondernemers in goede banen te leiden.’

Beleidsdirecteur Ministerie van Economische Ontwikkeling

Tijdens de open dag dompelden we bezoekers 
onder in zintuiglijke ervaringen: een proeverij 
met spoken-word performance, een interactief 
geur- en dansritueel, een muzikale rondleiding en 
een interactief schilderproject. Ook hebben we 
actief potentiële huurders benaderd en/of ge-
adviseerd wiens producten- en dienstenaanbod 
de zintuiglijke ervaring van Kurá Hulanda kunnen 
versterken (van een warme bakker tot een spa en 
een literair café). Daarnaast hebben er meerdere 
verdiepingssessie plaatsgevonden met onderne-
mers, omwonenden en stakeholders uit de wijk. 

De insteek van deze sessie was om het gesprek 
aan te gaan over de nieuwe invulling van Kurá 
Hulanda en de meningen, bezorgdheden en ideeën 
van omwonenden te inventariseren. Daarbij nodig-
de de sessie uit om in de schoenen te stappen van 
iemand anders (de rol van de bewoner, de ambte-
naar, de ondernemer, de investeerder) en vanuit 
een ander perspectief te denken en te beslissen.

De deelnemende ondernemers aan de open 
dag hebben een vragenlijst ingevuld om ons 
een goede indruk te geven van hun ambities en 
plannen voor Kurá Hulanda en met de waarden 
die wij vertegenwoordigen, impliciet verwerkt in 
de campagne en de vragenlijst, ondernemers aan 
te trekken met duurzame, innovatieve, culturele 
en/of sociale concepten. Hieruit is een groep 
bijzondere ondernemers ontstaan, passend in 
het economisch en sociale concept.  

WILLEMSTAD regenereren, STADSCOMMUNITIES transformeren / Mente Kaweta - BMG Asset Management - MEO - VVRP - University of Curacao 

http://www.mentekaweta.com
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Dorpsontwikkeling in het 
landschap van de Liemers

Het open gebied tussen Duiven, Westervoort en het 
bedrijventerrein krimpt door de verstedelijkingsdruk 
in de agglomeratie Arnhem. Dit project richt zich op 
twee vragen: hoe kan dit gebied nog meer betekenis 
krijgen voor inwoners uit de aangrenzende dorpen? 
En is woningbouw wenselijk als financiële motor voor 
een groene toekomst? Om hierop antwoord te krijgen, 
gaan we samen met inwoners, belanghebbenden, 
gemeente en provincie op ruimtelijke en 
programmatische verkenning uit.    

Duiven

Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers / Strootman Landschapsarchitecten - St. De Mooie Gronden - R. Oolbekkink - Gemeente Duiven - Provincie Gelderland

Betrokkenen: 
Strootman 
Landschapsarchitecten + 
Joran Lammers, 
Barbara Ruyssenaars.
Stichting De Mooie 
Gronden + Merlijn de 
Jonghe, Femke de Groot, 
Wilma van Wijk en Toon 
Sadelhoff.
Procesbegeleiding + 
Rutger Oolbekkink. 
Gemeente Duiven + Luc 
Velhorst.
Provincie Gelderland + 
Lyda Dik, Tallien 
Fokkema.  

  Stad en dorp, Natuur17
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Interpretatie opgave
Behoud van de bufferzone en het ontwikkelen 
van de kwaliteiten ervan is van groot belang voor 
het behoud van de dorpen. Zonder dit land-
schap zijn er geen dorpen. Onze focus ligt op het 
herstellen van de verbinding tussen dorpen en 
landschap; de verankering van de kernen in het 
omliggende landschap door het creëren van ver-
bindingen (recreatief- en groen) en op het maken 
van groene randen en groene overgangen. En 
daarnaast ook op framing en bekendheid.  

  

Aanvliegroute
De verkenning is gestart met een analyse en een 
inventarisatie van wensen en ideeën op basis van 
interviews en workshops met grondeigenaren en 
belanghebbenden. Met ontwerpend onderzoek 
is onderzocht op welke wijze woningbouw een 
bijdrage kan leveren aan het landschap en hoe we 
de verbinding en relatie van het landschap met de 
dorpskern kunnen versterken. Voor de verweving 
van functies is een integraal toekomstperspectief 
geschetst in samenspraak met de klankbord-
groep (gemeente, provincie en stichting). 

Analyse Visie

Toename van  23 000 inwoners, + 15 000 banen 
Er heeft een ingrijpende verandering van het landschap plaatsgevonden 
door de groei van Duiven en Westervoort en de bedrijventerreinen in de 
afgelopen dertig jaar. De groeiende kernen vormen een bedreiging voor de 
groene tussenruimte.

Achtergrond & vertrekpunt
Gebiedsontwikkeling op initiatief van Stichting 
De Mooie Gronden in het gebied tussen Duiven, 
Wester voort en de bedrijventerreinen aan de A12.  

Inzichten
Bewoners en gebiedsvisies onderstrepen het 
belang van een groene buffer. De stedelijke druk 
blijkt echter (te) groot.      

Tegenstrijdigheid tussen bouwplannen en landschappelijke visie
De nieuwbouwplannen uit de omgevingsvisie zorgen echter voor verdere 
inkrimping. Ze bedreigen waardevolle relaties dorp-landschap die in 
dezelfde omgevingsvisie benoemd staan. Extra druk op de groene ruimte, 
stelt als voorwaarde extra kwaliteit van de groene ruimte. 

Cruciale maar kwetsbare tussengebieden
Ook tussen Duiven, Zevenaar en Didam staat de groene ruimte onder 
druk. De regio staat voor een keuze: groeit ze langzaam maar zeker vast 
aan Arnhem, of blijven het afzonderlijke kernen in hoogwaardige groene 
buffers?

Initiatief Stichting de Mooie Gronden
De stichting wil het tussengebied graag groen inrichten en de 
plannen hiervoor financieren door een bestemmingswijziging van de 
landbouwgrond en de verkoop van woningen.  

20%
30%

50%

Proeftuin voor  

toekomstgerichte landbouw

100 ha. voor natuur 
en recreatie uit de 
omgevingsvisie 

livinglab voor regeneratieve 
landbouw en recreatie

voedselbossen biobased woningen 

Bovenstaande kaart geeft een beeld van het bestaande fiets- en wandelnetwerk en voorstellen voor nieuwe routes, verbindingen met aangrenzende 
gebieden, zoals het Rivierklimaatpark IJsselpoort, entrees, verbinding tussen dorp en omgeving en aanleg van nieuwe groene randen.     

Zichtbare afname van het groengebied
Het landschap is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd, van wijds 
landbouwgebied naar ingesloten tussengebied. Het groengebied tussen 
Duiven, Westervoort en de bedrijventerreinen kan van grote waarde zijn 
voor 40.000 omwonenden en 17.000 werknemers.

Rivierkom

Arnhem

Westervoort

Duiven

Bedrijventerrein

Oeverwal

a.

b.

c.
Arnhem

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Didam

 Woningbouw en 
bedrijven

A15

XXL logistiek

Westervoort

2022

2022 Duiven
1992

1992

Bedrijventerrein
2022

d.

e.

f.

Centerpoort 
Nieuwgraaf, 
Centerpoort Zuid en 
de Graafstaete

uitbreidingen van 
bedrijventereinen en  
woongebieden 

1,4 km 

WESTERVOORT

DUIVEN

CENTERPOORT ZUID
RIVIERKLIMAATPARK 

IJSSELPOORT

CENTERPOORT

DE GRAAFSTAETE

CENTERPOORT NOORD
NIEUWGRAAF

1992

Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers / Strootman Landschapsarchitecten - St. De Mooie Gronden - R. Oolbekkink - Gemeente Duiven - Provincie Gelderland
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Uitwerking What’s next?

meer informatie:
https://strootman.net

‘Als we de groene buffer 
niet behouden gaat de 

identiteit van Duiven en 
Westervoort verloren.’

 Bewoner van het gebied

Woningbouw
De stichting ziet woningbouw als mogelijke finan-
ciële motor voor natuur- en landschapsontwik-
keling. Hoewel deze een mogelijkheid is, komen 
wij op basis van deze verkenning tot de conclusie 
dat dit scenario geen wenselijke ontwikkeling is. 
Door de bouw van woningen wordt de tussenruim-
te onaanvaardbaar verkleind en gaat landschap 
verloren dat essentieel is voor het behoud van de 
dorpen en de dorpsontwikkeling. Bovendien is 

inmiddels gebleken dat zowel provincie als ge-
meente toevoeging van bebouwing niet wenselijk 
vinden. De provincie is ervan overtuigd dat andere 
financieringsmogelijkheden zijn. Koersen op wo-
ningbouw achten we daarom niet wenselijk. 
Kansen voor vergroenen en de overgang van dorp 
naar landschap vorm te geven, liggen in de dorps-
randen en paden naar het buitengebied afge-
stemd op wensen en ideeën in het gebied. 

Volgende stappen en aanbevelingen
Naast een beschermend beleidskader moet 
door alle betrokkenen worden gezocht naar 
een passende organisatievorm, financiering en 
strategie voor natuur en landschap. Voorbeelden 
van passende organisatievormen die in de 
workshop besproken zijn:
• regiopark (regiopark Buytenhout)
• Buijtenland van Rhoon
• landschapspark (landschapspark Lingezegen)
• landgoedmodel, nieuw landgoed (lokaal voor-

beeld landgoed Sevenaar, landgoed Grootstal)
• coöperatie (Land van Ons) 
• stichting of fonds voor het beheer

Voor natuur- en landschapsfinanciering zijn 
verschillende mogelijkheden:
• subsidie van gemeente, provincie, Rijk, of EU 

(o.a. verstedelijkingsstrategie, Kaderrichtlijn 
Water, bossenstrategie, stikstof, biodiversiteit) 

• private investering (zonder eigen belang)
• fonds (landschapsfonds, gebiedsfonds met 

eigenaren).

Dit moet in het vervolgtraject verder worden 
onderzocht en vergt coördinatie, organisatie en 
een professionele aanpak. 
 

Het projectgebied ligt in een kwetsbare groene buffer waar al meerdere 
woningbouwplannen spelen. De meeste bewoners, gemeente en provincie 
zijn niet enthousiast over de inzet van woningbouw. In de workshops blijkt 
de verdeeldheid hierover.

Woningbouw in het projectgebied
Na onderzoek blijkt dat de woningbouwplannen niet passen in het 
huidige beleid. In de omgevingsvisie, het Landschapsontwikkelingsplan 
en de verstedelijkingsstrategie is het gebied vooral aangemerkt als 
groene buffer en gebied voor natuurontwikkeling en vrijetijdsbesteding.                               

Groene randen en overgangen van dorp naar landschap
Drie principes: vitrage, gordijn en tuinrand. 

principe gordijn: vormt een dichtere rand en kan 
plek bieden aan de wens voor een voedselbos.

principe tuinenrand: de tuinenrand kan de 
dorpsrand afmaken. Op sommige plaatsen 
zien we kansen voor transformatie van 
bedrijventerrein naar wonen. In dat geval biedt 
een tuinenrand uitkomst. 

principe vitrage: bestaat uit een transparante 
bomenrij of -zone.

Randen en overgangen van dorp naar landschap
In de huidige situatie zijn veel randen en overgangen hard zoals de randen van de 
verschillende bedrijventerreinen.

rand bedrijventerrein

dorpsrand 

rand bedrijventerrein

dorpsrand aan het 
landschap 

 

dorpsrand aan 
het landschap  

dorpsrand aan 
het landschap 

 

Tuinenrand 

Tuinenrand 

Gordijn 

Gordijn

vitrage/ gordijn 

vitrage

referentie vitrage 

Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers / Strootman Landschapsarchitecten - St. De Mooie Gronden - R. Oolbekkink - Gemeente Duiven - Provincie Gelderland

https://strootman.net
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Betrokkenen:
Verdedig Noord + Massih 
Hutak, Juha van ‘t Zelfde, 
Chris Keulemans.
Productiehuis Noord +  
Terra Dakota Stein  
De Lokatie + Menno 
Hoekstra.
Bright + Thijs van 
Spaandonk, Gerjan 
Streng, Camilla Vertua, 
Lotte de Koning, 
Stephanie Ete.
Het Bowlwerk + Phoenix, 
Blunt, Peike, Laura.
Gemeente Amsterdam 
+ Jonel Nugteren, Anne 
Ruijter.
Stadsdeel Noord + Dave 
Coenders.
Ondernemersvereniging 
Boven ‘t Y + Daan 
Woudhuysen.

De Bowling
Buikslotermeerplein

Een plek voor de buurt waar buurtbewoners kunnen 
werken aan culturele expressie. Door kwalitatief 
hoogwaardige organisaties te verbinden aan 
laagdrempelig bereik wordt het talent uit de buurt 
getoond aan de hele wereld. Waarbij de Bowling kan 
dienen als publiek balkon en uitkijkt op beide pleinen 
van het Buikslotermeerplein. 

Amsterdam

De Bowling | De Lokatie - Verdedig Noord - Productiehuis Noord - Bright
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Proces 
De tijdlijn toont de 
samenhang tussen 
gebouw, organisatie, 
programma en 
activiteiten.

Buikslotermeerplein
Torenhoge ambities voor de ontwikkeling van het Buikslotermeerplein en de wensen, behoeftes en belangen van omwonenden en ondernemers van het 
winkelcentrum spelen een rol in het ontwikkelen van de plannen voor de Bowling.

Interpretatie opgave
De behoefte aan maatschappelijk vastgoed in 
Amsterdam Noord is enorm. Veel sociale- en 
culturele organisaties zitten verspreid over het 
stadsdeel met vaak tijdelijke huurcontracten. 
Door van de Bowling een permanente en 
laagdrempelige voorziening te maken, kan 
ruimte geboden worden aan een groot aantal 
initiatieven.
Tegelijk vormt de herontwikkeling van de Bowling 
één van de eerste concrete acties voor verdere 
ontwikkelingen van het Buikslotermeerplein.

Aanvliegroute
Samen met de bewoners van het gebouw, de 
ondernemers van het Buikslotermeerplein en 
vertegenwoordigers uit omliggende buurten 
werkt Coöperatie 5711 aan het opstellen van een 
programma van eisen voor het gebouw. Om de 
indruk van vrijblijvendheid tegen te gaan, is gelijk 
gestart met kleine verbeteringen aan het gebouw: 
het verwijderen van een meterslange verkleurde 
banner, repareren van de verlichting in de 
onderdoorgang, weghalen van onkruid en plannen 
van schilderwerk met lokale kunstenaars. 

Analyse Visie

‘Bowlinghal blijft als buurthuis, 
dat past veel meer bij deze 

tijd en bij Noord.’ 
 Het Parool, 15-11-2021 

Achtergrond & vertrekpunt
In november 2021 presenteerde de 
gemeente Amsterdam Projectnota 
Buikslotermeerplein (november 2021) . 
Het winkelcentrum dateert uit de vroege 
zeventiger jaren en is toe aan een grondige 
herontwikkeling. Ontsluiting door de meest 
noordelijke halte van de Amsterdamse 
Noord/Zuidlijn en het toevoegen 
van wonen, werken en recreatieve 
voorzieningen biedt perspectief. 
Belangrijk onderdeel van de plannen 
is fysieke en mentale verbindingen 
leggen met de omliggende buurten, waar 
weinig culturele en maatschappelijke 
voorzieningen zijn. 

Het voormalige bowlinggebouw heeft 
een prominente plek in het gebied en kan 
volgens de initiatiefnemers een verbinden-
de rol spelen als buurthuis voor culturele 
productie en circulair vakmanschap. 
Met dat doel gaat een collectief 
van krakers, kringlooporganisatie, 
bewonersgroepen, ontwerpers en sociale- 
en culturele voorzieningen het voormalige 
bowlinggebouw in gemeenschappelijk 
eigendom herontwikkelen tot een plek 
waar bewoners van de omliggende buurten 
met elkaar kunnen werken aan cultuur, 
creatief vakmanschap kunnen leren en 
waar circulaire economie in de breedste zin 
zichtbaar wordt. 

Inzichten
Door de samenwerking te formaliseren 
in Coöperatie 5711 ontstaat een 
aanspreekpunt voor gemeente, 
ondernemers, omwonenden, potentiële 
investeerders en geïnteresseerden. 
Daarnaast kan de coöperatie rollen 
oppakken die voor de gemeente 
onmogelijk zijn, bijvoorbeeld samenwerken 
met de huidige bewoners die het pand 
in 2016 kraakten en het voeren van 
gesprekken met omwonenden, zonder 
rekening te houden met politieke dekking 
of ambtelijke besluitvorming. 

Publiek gesprek 
Via een interactieve 
maquette, het delen 
van verse maaltijden 
en een weggeefmarkt 
gaan we het gesprek 
aan met bewoners en 
passanten over de 
gedroomde toekomst 
van het gebouw.

De Bowling | De Lokatie - Verdedig Noord - Productiehuis Noord - Bright

Hoe verhouden de 
nieuwe torens zich 
tot Buikslotermeer
plein en hoe gaan 
de toekomstige 
bewoners het gebied 
gebruiken?

De Noordzuidlijn verbindt 
Buikslotermeerplein met 
de rest van de stad en de 
wereld. Het busstation 
verbindt het gebied met 
de regio ten noorden van 
Amsterdam

Rond het metrostation 
komen nieuwe voorzie
ningen, waaronder club 
Sexyland

De Pathe bioscoop en de 
nog te onwikkelen musea 
zijn trekkers voor nieuw 
cultureel publiek. Het is 
een kans om de cultuur 
van de wereld te verbinden 
aan de cultuur van de wijk

De oude parkeer
garage wordt 
gesloopt. 
Op deze plek komen 
nieuwe kantoren en 
woningen. 

De bowling wordt op 
dit moment bewoond 
door een gemeen
schap van krakers

De Lokatie
Een belangrijke voorziening 
in Noord voor mensen 
met afstand tot arbeid en 
voor bewoners met een 
kleine beurs. Helaas geen 
langetermijn perspectief 
vanwege de overspannen 
vastgoedmarkt

De ondernemers van 
winkelcentrum Boven 
‘t IJ zien de Bowling het 
liefts gesloopt. Het is 
symbool geworden voor 
de achteruitgang van 
het gebied

De Modestraat biedt 
ruimte aan allerlei 
buurtinitiatieven maar 
haar ruimte gaat door 
de gemeente verkocht 
worden

De DAT school is een 
populaire theaterschool 
voor kinderen uit Noord

Café La Rosa is één van 
de laatste horecage
legenheden aan het 
marktplein

De oudere bewoners 
van dit gebouw kijken 
uit op de bowling. De 
slechte staat van het 
pand stoort hen. 

De marktkooplui 
willen een druk
bezochte markt, goede 
bereikbaarheid en een 
openbaar toilet.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Met de gemeente, eigenaar van het gebouw, 
verkennen we de (financiële) randvoorwaarden 
voor de overdracht van het gebouw. 
Afhankelijk van deze randvoorwaarden en het 
investeringsbudget dat bijeengebracht kan 
worden, zijn er verschillende varianten voor het 
gebouw mogelijk.

De oprichting van de coöperatie en daarmee 
het formaliseren van het initiatief en de 
samenwerking geeft lokale organisaties en 
burgers de mogelijkheid een rol te spelen in 
gebiedsontwikkeling.

Uitwerking
De input van bewoners en actoren hebben geleid 
tot een globaal programma voor het gebouw: 
kiosk met openbaar toilet, kringloopwinkel, 
buurtwerkplaats, oefen- en presentatieruimtes 
voor muziek, film, theater en andere vormen van 
culturele expressie, een openbare daktuin en 
ondersteunende horeca.

What’s next?

‘Buikslotermeerplein 
als het toonbeeld voor 

een reële en gewortelde 
gemeenschapseconomie.’

 Coöperatie 5711 

meer informatie:
www.bowling5711.nl

Groeimodel 
Er zijn verschillende 
varianten 
denkbaar voor de 
herontwikkeling 
van het gebouw, 
afhankelijk van 
de beschikbare 
middelen: Renovatie, 
Optimalisatie, 
Maximalisatie en 
Ontwikkeling. Per 
variant verschilt 
het beschikbare 
vloeroppervlak en de 
omvang (en wijze van) 
van financiering.

Organiseren van 
collectief eigendom
In december 2021 
is Coöperatie 5711 
opgericht door de 
vier initiatiefnemers. 
De komende 
maanden passen 
we de statuten aan, 
zodat alle inwoners 
van Amsterdam-
Noord en andere 
belanghebbenden 
mede-eigenaar 
kunnen worden van 
het gebouw.

Hybride financiering
Per model zijn 
verschillende 
financiële stromen 
in kaart gebracht. 
Voor renovatie, 
optimalisatie, 
maximalisatie 
en ontwikkeling 
zijn verschillende 
financiële stromen 
nodig én wellicht 
het genereren van 
andere manieren van 
inkomsten.

Meer waarde
Een gebouw als de Bowling heeft veel meer dan alleen vastgoedwaarde. Aan de hand van de sustainable development goals benoemen we de 
maatschappelijke meerwaarde van het gebouw, het programma en de ontwikkelende organisatie.

Onvoorzien

Investeringen Dekking Lasten Opbrengsten

In kind

Overige lening

Crowdfunding

In kind
Overige gift

Particuliere fondsen

Gemeente

Energie

Energie

Facilitair

Apparatuur

Interieur
Energie

Installaties

LedenOnderhoud

Gebouw Schil

Huur 
flexibel

Grond
Huur 
permanentRente en aflossing

De Bowling | De Lokatie - Verdedig Noord - Productiehuis Noord - Bright

http://www.bowling5711.nl
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Betrokkenen:
buro MA.AN + Sven 
van Oosten, Madeline 
Prickett.
Gemeente Raalte +
Henny Huis in ’t Veld,
Truus Klein Wolterink.
Werkgroep Samen 
Leefbaar Mariënheem +
Theo Duteweerd, Gerard 
Fikken, August Holtmaat,
Ronald Holtmaat, Harry 
Kleverkamp, Jan Koenjer, 
Marion Kogelman, Erik 
Nijboer.

De dorpskerk als aanjager 
voor een toekomst bestendige 
dorpskern en vitale 
gemeenschap

Wat kan herbestemming van bestaande kerken 
betekenen voor het in stand houden van vitale 
gemeenschappen en leefbare dorpskernen? 
Een vraaggerichte leefbaarheidsagenda biedt in 
Mariënheem kansen om de herbestemming van 
de dorpskerk in een breed verband met lokale 
belanghebbenden te verkennen. Ontwerpend 
onderzoek verbindt de maatschappelijke en ruimtelijke 
opgaven in het dorp met als resultaat een verrassend 
perspectief voor kerk en dorp.

Mariënheem

Dorpskerk als aanjager / buro MA.AN - Gemeente Raalte - Samen Leefbaar Mariënheem

  Stad en dorp, Maatschappij19
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Analyse Visie
Interpretatie opgave en aanvliegroute
Het onderzoek sluit aan op de leefbaarheids-
agenda en aanpak van de gemeente Raalte, 
gebaseerd op de behoeftes van de lokale 
gemeenschap. 

De opgehaalde kansen en bedreigingen zijn 
tot onderwerp gemaakt van een ruimtelijk 
programmatische verkenning voor dorp, 
kerkgebouw en kerkterrein.

Dorpskerk als aanjager / buro MA.AN - Gemeente Raalte - Samen Leefbaar Mariënheem

Voorkeursscenario 
‘Herschikken’ van 
dorpsfuncties (onder)
Bakkerij Parabool, de 
historische vereniging en 
gemeenschapscentrum 
De Schalm verhuizen naar 
de herbestemde kerk. 
De school verhuist naar 
de parabool, waardoor 
scholieren niet langer de 
drukke weg hoeven over 
te steken en waardoor 
ruimte voor woningbouw 
ontstaat.

Maatschappelijke en regionale context
Herbestemming van zeven dorpskerken in Parochie Heilige Kruis. 

Breder perspectief op kerk en dorp
Welke opgaven spelen nog meer in het dorp en dragen bij aan een vitale 
gemeenschap? 

Initiële onderzoeksvraag kerkgebouw
Kan het kerkgebouw herbestemd worden als centrale ontmoetingsruimte 
voor het dorp? Welke functies zijn daarbij denkbaar?

Overkoepelende uitdagingen
Een gezonde, veilige en verbonden dorpskern.

‘Een veranderende en 
vitale dorpsgemeenschap 
definieert de opgave voor 
een integraal perspectief.’

Achtergrond & vertrekpunt
De Parochie Heilige Kruis onttrekt zeven 
kerken aan de eredienst met een herbe-
stemmingsopgave voor de dorpskerken 
in de omgeving van Raalte, waaronder de 
O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Mariën-
heem. Onderzoek naar samenhangende 
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven 
is het vertrekpunt voor een duurzame 
herbestemming; een herbestemming van 
kerkgebouw én -terrein in samenhang met 
de dorpsomgeving.

Inzichten
Mariënheem is ‘Het dorp dat er niet had 
moeten komen’, aldus de titel van het boek 
van Theo van Mierlo over het 75-jarig 
bestaan van het dorp, anno 2012. En toch 
heeft zich in het jonge dorp Mariënheem, 
in de jaren dertig van de vorige eeuw, een 
bloeiende gemeenschap ontwikkeld rond-
om de bouw van de dorpskerk en parochie-
school. Nu, vijfentachtig jaar later, zijn de 
gemeenschapszin en het vrijwilligerswezen 
- ondanks de afnemende betekenis van het 
geloof - nog steeds sterk aanwezig. Tege-
lijkertijd staan de dorpsverenigingen en de 
leefbaarheid van het dorp onder druk. In 
het dorp is behoefte aan woningbouw om 
doorstroming voor ouderen te bevorderen. 

Nieuwe bewoners kunnen bovendien zor-
gen voor aanwas bij de lokale verenigingen 
en de dorpsschool. Een aantal dorpsloca-
ties biedt ruimte voor inbreiding. Sommige 
verenigingen zien kans om krachten te 
bundelen en accommodaties te ver-
duurzamen. De herbestemming van het 
kerkgebouw kan hiervoor een aanjager zijn 
als plek voor samenkomst en ontmoeting. 
Naast deze sociaaleconomische opgaves 
zijn de milieu- en geluidscontouren, van 
bedrijven en de N35/Nijverheidsweg, die nu 
nog het dorp doorsnijdt, opnieuw gea-
gendeerd als uitdaging voor de huidige en 
toekomstige leefbaarheid in het dorp.

Dorpsgesprekken (boven)
Beeldende verslaglegging 
van de dorpsgesprekken 
met verenigingen, 
ondernemers en een 
aantal sleutelactoren, 
zoals het schoolbestuur, 
gemeente Raalte en 
provincie Overijssel. Het 
verslag toont de kansen 
en bedreigingen voor 
een vitale gemeenschap 
in samenhang met de 
leefbaarheid in het dorp.
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Uitwerking
De opgave voor de herbestemming is aanleiding 
om opnieuw betekenis te geven aan de 
historische relatie tussen het kerkgebouw, 
kerkterrein en dorpsgemeenschap. 
Het ontwerpend onderzoek toont de 
belangrijkste ruimtelijke en programmatische 
herbestemmingsprincipes en welke nieuwe 
waardes met bewoners, verenigingen en 
ondernemers kunnen worden toegevoegd.

What’s next?

‘Het kerkgebouw als 
huiskamer van het dorp.

Het kerkterrein als 
unieke woonomgeving.’

meer informatie:
https://www.buromaan.nl

Solitairen in landschap 
± 9 woningen (90m2) 

De Schalm
± 5 à 7 woningen (90m2)

 óf (bestaande) voorziening
of bakkerij

Begijnhoven 
± 22 woningen (90m2)

Stilteruimte 
88 m2 

Open Kerk
maatschappelijke functies 

en/of stilteruimte
begane grond: 840 m²

extra 2e vloeropp: 320 m²

Volgende stappen en aanbevelingen
Een breder herbestemmingsperspectief op het 
kerkgebouw heeft voor de lokale gemeenschap 
en gemeente Raalte nieuwe inzichten opge-
leverd over de gewenste samenhang tussen 
herbestemming van gebouw, terrein en lokale 
leefbaarheidsopgaven. Als vervolgstappen wordt 
het samenwerkingsverband met professionele 

kennis- en ontwikkelpartners verbreed, en wor-
den ervaringen met andere kerkdorpen uitgewis-
seld. In overleg met de parochie worden ook de 
plannen voor de pastorale presentie in  
Mariënheem en wensen voor het nieuwe eige-
naarschap uitgewerkt. Zo werken we verder, van 
wenkend perspectief naar nieuwe werkelijkheid.

Wenkend perspectief voor het kerkgebouw en kerkterrein met woningbouw 
Een massastudie voor het kerkterrein vormt de basis voor een strategische plankaart ter verkenning van de planologische en financiële haalbaarheid. 
De subsidieregeling ‘Toekomst kerkgebouwen gemeente Raalte’ stelt aanvullende middelen beschikbaar voor een bouwtechnisch en/of 
haalbaarheidsonderzoek. 

Versterken historische relaties kerkgebouw en omgeving
Zichtrelaties  terugbrengen, oorspronkelijke landschappelijke kwaliteiten van het kerkterrein herstellen, functionele relatie binnen-buiten versterken bij 
toekomstige herbestemming en kansen benutten voor hernieuwde collectieve woonvormen geïnspireerd op klooster- of begijnhoven.

Architectonische principes en nieuwe waarden  
1. Inrichten van een stilteruimte in het koor met eigen toegang en zichtlijn door het schip richting het koor behouden. 2. Doorbraak zijbeuken naar het 
Parochiebos. 3. Transparante kerkdeuren in hoofdentree. 4. Tweede vloer in zijbeuken, schip en voorportaal voor nieuw programma.

Dorpskerk als aanjager / buro MA.AN - Gemeente Raalte - Samen Leefbaar Mariënheem

80-85m2

90-95m2

extra: 320m2

4

1

2

3

2

2

3

1 3

https://www.buromaan.nl/projecten/stedenbouw/studie-dorpskerk-marienheem
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Betrokkenen:
Gemeente 
Nissewaard + Misko 
Papac, Williëtte van 
Arendonk.
Gemeente Purmerend 
+ HarmJan Stalman, 
Sybren van Dokkum.
Gemeente Zoetermeer 
+ Jeroen Scholten, 
Ellen Perik, Sabrina 
Verbarendse.
MLA+ + Markus 
Appenzeller.
Shift architecture 
urbanisme + Oana 
Rades.
Lola Landscape 
Architects + Peter 
Veenstra.
International New 
Town Institute + 
Michelle Provoost, 
Simone Rots.
Buiting Advies + 
Ronald Buiting.

Een onvoltooid project, 
ontwerpend onderzoek 
groeikernen

Spijkenisse, Zoetermeer en Purmerend zijn 
voormalige groeikernen van inmiddels een halve 
eeuw oud. Terwijl de ambities uit de begintijd 
veelal nog niet zijn waargemaakt, dienen de eerste 
grootstedelijke ruimtelijke- sociale vraagstukken zich 
alweer aan. Met het International New Town Institute 
(INTI) en een team van ruimtelijke ontwerpers 
genereren we oplossingen en ideeën om deze 
steden completer, mooier en weerbaarder te maken, 
voortbouwend op het bestaande potentieel van 
groen, openbare ruimte en architectuur.

Spijkenisse, Purmerend, Zoetermeer

Een onvoltooid project / International New Town Institute - Gemeente Nissewaard - Gemeente Purmerend - Gemeente Zoetermeer

  Stad en dorp, Maatschappij20
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Analyse Visie
Interpretatie opgave
De Hoek is een bloemkoolwijk, maar zoals bij veel 
van deze wijken, is er door toegenomen auto-
bezit sprake van een ‘versteende bloemkool’. Dat 
heeft de aantrekkelijkheid van deze voorheen 
ruim opgezette en groene wijk sterk verminderd. 
Een aanpassing van de openbare ruimte is nood-
zakelijk om deze kwaliteit te herstellen. De wijk 
heeft een kwetsbare sociaaleconomische basis. 
Grootschalige sloop is geen oplossing voor de 
sociale problemen. Transformatie van bestaande 
(woning)bouw kan leiden tot nieuw elan.

De energietransitie betekent voor deze wijken 
een kans. De huizen zijn vrijwel allemaal slecht 

geïsoleerd. De Hoek is pilotproject voor ‘gas-
vrij-ready’ met een traject tot 2030: investerin-
gen worden gedaan, straten worden opgebroken 
en leidingen worden aangelegd. In het kielzog 
hiervan kan de openbare ruimte heringericht en 
verbeterd worden. 

Aanvliegroute 
De opgave is voorafgaand aan het vierdaagse 
Lab vastgesteld door INTI en de gemeente. Na 
drie dagen van intensief onderzoek en nauwe sa-
menwerking op locatie, presenteerde het team op 
de vierde dag zijn strategie. De resultaten worden 
met een fasering overgedragen aan de gemeente 
voor borging in beleid en uitvoering.

‘Ik hou niet van  
bloemkoolwijken.’ 

 De wethouder 

Achtergrond & vertrekpunt
Sinds 1966 is Spijkenisse gegroeid van 
3.000 tot 70.000 inwoners. De infrastruc-
tuur van wijk de Hoek, rond 1980 gebouwd 
als een bloemkoolwijk, was bedoeld om 
snelverkeer uit de woonbuurten te houden. 
Tegenwoordig is de centrale autoweg 
echter een sluiproute en het uitgebreide 
netwerk van fietspaden wordt overspoeld 
door scooters. Door een overvloed aan 
geparkeerde auto’s en een gebrek aan 
‘ogen op de straat’ is van de beoogde 
kindvriendelijkheid niet veel overgebleven. 
Bovendien is er sprake van een afnemende 
aantrekkelijkheid en neergaande soci-
aaleconomische status van de wijk. Er zijn 

nog geen grote problemen, maar kunnen 
die ook -door preventief ingrijpen nú- in de 
toekomst worden voorkomen? 

Inzichten
De architectuur en de structuur van bloem-
koolwijken worden tegenwoordig niet zo 
gewaardeerd. Een deel ervan is tijdens de 
crisis van de jaren tachtig gebouwd op een 
schrale, soms zelfs armoedige manier. 
In de grote hoeveelheid sociale woning-
bouw zijn in het afgelopen decennium -in 
samenhang met de druk op de woning-
markt en de hoeveelheid spoedeisende 
woningzoekers- veel kwetsbare bewoners 
komen wonen. Dat legt een extra druk op 

de wijk. Bewoners die het zich kunnen ver-
oorloven, vertrekken. De bloemkoolwijken 
worden daardoor steeds meer probleem-
wijken. We zien dit bij alle groeikernen terug 
in de wijken uit de jaren zeventig en tachtig 
met een percentage sociale woning van 
gemiddeld zeventig procent. De woning-
corporaties, de eigenaren van de sociale 
woningen, willen vaak voor grootschalige 
(20%) sloop-nieuwbouw kiezen om de 
sociale problemen op te lossen. Dit leidt 
echter slechts tot een verplaatsing van de 
problemen. 

Totaalbeeld van de 
voorgestelde aanpassingen 
(INTI, 2022)  
Groen – groene hoofdstructuur 
Oranje – aanpassingen 
loop- en fietsnetwerk. Extra 
kinderspeelplaatsen langs het 
oost-west fietslint.
Rood – aanpassingen 
wegennetwerk, met een knip in 
de Hoekse laan om sluipverkeer 
te weren. 
Paars – een acupunctuur van 
kleine verdichtingen voor 
toevoeging van kwalitatief 
goede woningen, verspreid 
over de wijk, met concentraties 
in het wijkcentrum en langs de 
Hoeklaan. 

Een acupunctuur van kleine 
projecten verspreid over de 
wijk op strategische plekken 
(INTI, 2022)
Door extra woningtypes toe te 
voegen voor jongeren, senioren 
en ‘sociale stijgers’ kan de 
diversiteit aan woningen en 
bewoners groeien en de wijk 
weerbaarder worden.

Boven Woningbouw De Hoek (INTI, 2022)
De sociale problemen en gebrek aan cohesie zijn letterlijk zichtbaar; de 
bewoners verschuilen zich achter gesloten gordijnen. Sociale initiatieven 
zijn gericht op specifieke doelgroepen (ouderen, vrouwen), de moeilijkste 
groepen worden niet bereikt. 

Woonstraten leiden naar de groene omgeving 
(archief Het Nieuwe Instituut)
Het overvloedige groen is successievelijk opgeslokt door auto’s en kliko’s. 
Het is niet per se verwaarloosd, maar wel liefdeloos, hufterproof en van 
lage ecologische kwaliteit. De openbare ruimte is vooral erg stenig; een 
oneindige oppervlakte van betonstenen met een treurige uitstraling. 

Fietsstraat in de Hoek (INTI, 2022)
In de jaren zeventig was men al beducht voor een negatief effect van 
auto’s op de woonomgeving. Daarom werden doorgaand verkeer en 
parkeerplaatsen uit de woonbuurt geweerd. Openbaar vervoer, voetgangers 
en ook fietsers kregen ruim baan in uitgebreide fietsnetwerken.

Woningbouw De Hoek met smalle steegjes en gestapelde, 
verspringende appartementenblokken (INTI, 2022)
In de groeikernen werden op basis van een vlekkenplan buurten aan 
verschillende architecten toevertrouwd. Als alternatief voor hoogbouwflats 
ontwikkelden de architecten concepten voor laagbouw in hoge 
dichtheid en experimenteerden met woningbouwtypologieën, waarin 
herkenbaarheid, menselijke maat en kleinschaligheid centraal stond. 

- Spijkenisse, De Hoek - Spijkenisse, De Hoek
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Een totale make-over is het uitgangspunt voor 
de herinrichting van de openbare ruimte. Op dit 
moment is die ruimte sleets en stenig, met veel 
beton, steen en schuttingen. De make-over bete-
kent een upgrade met gevarieerdere en mooiere 
(niet per se duurdere) materialen en veel meer 
groen, dat bovendien van grotere (ecologische) 
kwaliteit kan zijn. Daarnaast adviseren we de 
infrastructuur van De Hoek aan te passen. Een 
knip in het midden voorkomt overlast van sluip-
verkeer voor de bewoners. Tevens is het mogelijk 
om in de woonbuurten eenrichtingsverkeer in te 
stellen. Het beperkt de benodigde ruimte voor 
autoverkeer, terwijl de buurten toch bereikbaar 
blijven. De aanpassingen aan het infrastructurele 
systeem creëren ruimte in de straten voor een 
nieuwe inrichting met een duidelijker indeling van 
het wegvlak voor de diverse verkeersgroepen 

en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en 
spelende kinderen. Dwars door de wijk loopt nu 
al een autovrij ‘fietslint’; een waardevol element in 
een kindvriendelijke wijk waaraan speelplaatsen 
gekoppeld kunnen worden, waardoor een veilige 
zone voor jonge kinderen ontstaat. Hardrijdende 
scooters moeten geweerd worden. Aan ditzelf-
de lint, centraal in de wijk, ligt het wijkcentrum 
met de school De Vuurvogel, dat een actieve rol 
speelt in het sociale leven van de wijk. De winkels 
in het centrum zijn zieltogend, maar als sociaal 
middelpunt van de wijk kan het centrum een 
belangrijkere rol gaan spelen in de toekomst, met 
wijkvoorzieningen en kinderopvang.

Uitwerking

Totale make-over van de schrale openbare ruimte (INTI, 2022)
Een groenplan voor gevels, hekken en schuttingen grenzend aan de 
openbare ruimte zorgt voor vele strekkende meters begroeiing van klimop en 
andere klimplanten, die voor vogels en insecten jaarrond een habitat vormt. 

Transformatie bloemkoolbuurt met toevoeging van woningen voor 
senioren, starters en alleenstaanden (INTI, 2022)
Voor verdichting is niet veel ruimte, wél voor nieuwbouw in de vorm van 
acupunctuur: toevoegen van kleinere projecten om de ruimtelijke situatie 
en de demografische balans te verbeteren. Verdichting is geen doel op 
zichzelf, maar verbetert de ruimtelijke kwaliteit en de diversiteit van de 
woningvoorraad. 

Facelift van woningen door isolatie als onderdeel van de 
energietransitie (INTI, 2022)
De aanleg van het warmtenet biedt een kans om de herinrichting van de 
openbare ruimte parallel uit te voeren. Daarnaast maakt het mogelijk de 
armoedige jaren tachtig woningbouw van een facelift en een nieuw elan te 
voorzien. 

Nieuwe vormen van collectief wonen (INTI 2022)
De diversiteit aan woningtypes is te klein. Er zijn nauwelijks woningen voor 
alleenstaanden, jongeren, starters, senioren en doorstromers. Het oude 
Centraal Wonen project leent zich goed voor herinterpretatie als duurzaam 
en groen co-housing project voor ouderen. 

Analyse

‘Niet uitbreiden 
maar inbreiden!’

Achtergrond & vertrekpunt
De druk op de woningmarkt in de Amster-
damse regio heeft gevolgen voor Purme-
rend. Het biedt een kans om een aantal 
onvoltooide aspecten van de stad opnieuw 
aan te pakken, zoals het ‘centrumlint’. Des-
tijds is gekozen voor een lineair centrum 
om de historische kern te verbinden met 
de nieuwe uitbreidingswijken. Langs dit lint 
werden de grote stedelijke en regionale 
voorzieningen gepositioneerd. Dit inte-
ressante concept is nooit goed uit de verf 
gekomen. De centrale vraag is: welke vorm, 
programma en betekenis kan het lineaire 
centrum van Purmerend krijgen?

Inzichten
Vrijwel alle groeikernen, behalve de pol-
dersteden Almere en Lelystad, zijn rond 
een bestaande kern gegroeid; meestal een 
klein dorp. De planners achtten dit centrum 
veelal ongeschikt voor de middelgrote stad 
die zou ontstaan en rustten de groeikern 
uit met een nieuw, modern centrum. Pur-
merend is een speciaal geval, omdat het 
niet uit een dorp, maar uit een historisch 
handelsstadje groeide. Net als in de andere 
groeikernen is de aansluiting van het nieu-
we centrum tot op de dag van vandaag niet 
goed opgelost.

De wijken uit de jaren zeventig werden 
ontworpen op basis van vlekkenplannen 
met tussen de bundels infrastructuur, on-
gedefinieerde vlekken voor woningbouw-
projecten. De wijken werden veelal met de 
rug naar de autowegen ontworpen, met 
groenzones als rand. Zo zijn extensieve 
groene bufferzones ontstaan aan weers-
zijden van de wegen. Een herontwerp van 
deze tussenruimte, die nu vaak als barrière 
werkt, kan de wijken onderling verbinden. 

Purmer
End

Purmer 
Polder

Centrumlint Purmerend, IJsselmeerlaan, verhoogd aangelegde 
infrastructuur (Waterlandarchief)
Het centrumlint in Purmerend is niet ervaarbaar als een centrum of als 
verbinding tussen buitenwijken en centrum; het is een snelle verkeersader, 
ingericht op het doorstromen van autoverkeer. Voor voetgangers en 
fietsers is het onaantrekkelijk: een hindernisbaan, gefragmenteerd door 
vele barrières.

Transformatie van de centrumas in de Purmer-Noord (INTI, 2022)
Hier is het ‘mislukken’ van het centrumlint het meest prangend. De 
bebouwingsdichtheid is hoog, maar de dichtheid aan stedelijke 
programma’s niet. Dit vraagt om extra programma, meer diversiteit in het 
woningaanbod (door optoppen) en verbetering van de openbare ruimte.

De ‘tussenstad’ (INTI, 2021)
Het centrumlint verbindt twee stedelijke condities: die van ‘PurmerEnd’ 
en ‘PurmerPolder’. Aan weerszijden van het lint liggen restgebieden, een 
tussenruimte die opnieuw vormgegeven kan worden om de stad aan te 
helen en te wijken te verbinden. 

Transformatie centrumlint, ter hoogte van Purmerringvaart (INTI, 2022)
De ‘koeienpoort’, nieuwe woongebouwen en de bestaande 
stadsverwarmingscentrale  markeren de overgang van de polder naar het 
centrum. De centrumkant van het lint krijgt een stedelijker programma, 
aansluitend op bestaande ontwikkelplannen.

- Purmerend, Centrumlint
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Plan Purmer-Noord, 
bureau Zandvoort 
(1980) 
De centrale stedelijke 
zone is ontworpen 
als uitloper van 
het centrumlint, 
met een hogere 
dichtheid en winkels 
en voorzieningen. 
Het beoogde 
centrumkarakter 
is niet uit de verf 
gekomen. (Archief 
René Roessingh)
Het karakter van 
de oevers varieert 
van de stedelijke 
kade in het centrum, 
naar zachtere 
landelijke oevers 
in de tuinstedelijke 
woonbuurten aan de 
rand. (INTI, 2021)

Interpretatie opgave
Op dit moment is het centrumlint meer barrière 
dan centrum. Dat komt door de vormgeving ervan 
als verhoogde autoweg, door het ontbrekende 
centrumprogramma en door de groene buffer-
zones aan weerskanten die de wijken op afstand 
houden. Een traditioneel concept als de stads-
boulevard is niet kansrijk noch logisch, omdat er 
sprake is van een sterk afnemende intensiteit, 
stedelijkheid en dichtheid van programma. Het is 
een as van ’t Stadje, zoals het historische Purme-
rend wordt genoemd, naar de Polder. Het karak-
ter ervan verloopt van stedelijk naar landelijk.

Aanvliegroute
In plaats van het centrumlint als een hoogstede-
lijke, verdichte as te beschouwen zoals in de jaren 
zeventig, zien we het als een lint dat de eigen-
schappen en sfeer van de stad aan weerszijden 
weerspiegelt, de overgang van stad naar polder 
zichtbaar maakt en verbinding legt tussen de 
wijken aan weerszijden.
Net als in Spijkenisse is de opgave voorafgaand 
aan het Lab door INTI en gemeente vastgesteld 
en is deze in het vierdaagse intensieve Lab on-
derzocht. De deelnemers uit de gemeente komen 
uit de hoek van de ruimtelijke ontwikkeling, maat-
schappelijke ontwikkeling en beheer. 

Visie

Totaalbeeld van de 
voorgestelde aanpassingen 
(INTI, 2022)  
Aan de centrumzijde een 
hoofdstedelijk programma 
met bebouwing en 
verdichting langs de route. 
De Purmerringvaart markeert 
de overgang naar de Purmer. 
Het centrumlint naar maaiveld 
wordt verlaagd. Het staartje 
van het centrumlint in de 
Purmer-Noord wordt de 
centrale route zoals die 
oorspronkelijk bedoeld was. 
Voor fietsers twee routes: 
één directe route en een 
recreatieve route langs de 
historische Purmerenderweg.

Om de barrière van het centrumlint tot een rug-
gengraat te maken die de gebieden aan weers-
zijden verbindt, brengen we de weg, die nu op 
een talud ligt, op maaiveldniveau. Door de weg te 
verlagen, ontstaat er ruimte voor een herprofile-
ring van een verkeersweg naar een stadsstraat. 
De route ‘van ’t Stadje naar de Polder’ krijgt meer 
profiel. De centrumkant wordt stedelijker, de 
polderkant wordt landelijker; daartussen liggen 
de rustige, tuin-stedelijke woonwijken die het 
verschil tussen beide sferen overbruggen. 

De sleutel tot de verbetering van het centrumlint 
ligt in het herontwerp van de ‘tussenstad’, het 
ontbrekende bindweefsel tussen de gebieden 
aan weerszijden van het centrumlint. Aan het 
stedelijke uiteinde van het centrumdeel liggen 
ontwikkelmogelijkheden, waarbij we aanbevelen 

niet alle oude gebouwen te slopen, die betaal-
bare (woon)gebouwen kunnen leveren. De woon-
wijken uit de jaren tachtig zijn aan vernieuwing 
en verbetering toe. De wijken Purmer-Noord en 
-Zuid liggen aan het centrumlint maar zijn vanaf 
de weg nauwelijks zichtbaar. Om de stad leesbaar 
te maken krijgen de twee wijken een gezicht aan 
het centrumlint, met nieuwe collectieve en com-
merciële voorzieningen en woongebouwen. 

Purmerend wil een woongebied ontwikkelen aan 
de oostzijde van de stad in de Purmer-polder met 
historische en ruimtelijke kwaliteiten. Verdere 
bebouwing is hier ongewenst. De noodzaak voor 
bouwen in de polder verdwijnt bovendien wan-
neer de strategische verdichtingslocaties in de 
bestaande stad worden benut. 

Uitwerking

Doorsnede Centrumlint, voor en na (INTI, 2022)
Een nieuw profiel geeft ruimte voor natuur (groen en water), maar ook voor 
langzaam verkeer. Overzichtelijke en veilige fietspaden aan weerszijden 
maken het aanlokkelijk voor bewoners om de route naar ’t Stadje 
comfortabel en snel per fiets af te leggen. 

Optoppen met houtskeletbouw rond de centrumas in 
Purmer-Noord (INTI, 2022)
Een acupunctuur met kleine nieuwbouwprojecten en een strategie voor 
optoppingen met lichtgewicht houtbouw-volumes voegen woonruimte toe 
voor starters en senioren. Woningen kunnen geschikt gemaakt worden 
voor grotere gezinnen, en aantrekkelijk voor de sociale stijgers in de wijk 
voor een duurder segment.

Mozaïekkaart van toekomstig landbouw en recreatief 
programma van De Purmer (INTI, 2022)
Purmerend is het centrum van drie grote droogmakerijen, de Beemster, 
de Wormer en de Purmer. De Purmer heeft ondanks gedeeltelijke 
bebouwing veel ontwikkelingsmogelijkheden voor een mozaïek van divers 
landbouwgebruik; een voedselkamer voor Purmerend en de regio.

Transformatie van de grachten in de stedelijke zone met 
groen en recreatief programma (INTI, 2022)
De openbare ruimte in de Purmer-Noord is schraal en stenig, maar de 
waterstructuur biedt vele mogelijkheden voor verdere vergroening en een 
transformatie van de openbare ruimte, zodat er meer verblijfs-in plaats van 
alleen parkeerruimte komt.
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Totaalbeeld van 
de voorstellen 
(INTI, 2022)
Geen masterplan, 
maar een verzameling 
ingrepen om te 
komen tot een sociaal-
ecologische herde-
finitie van de wijk.  
De uitkomsten van 
experimenten uit het 
verleden worden ver-
volmaakt, de groen-
structuur verbeterd en 
ecologisch beheerd, 
verdichting in het 
centrum. De nieuwe 
beheerstandaard 
voor de openbare 
ruimte verbetert niet 
alleen de ecologische 
kwaliteit, maar ook de 
leefbaarheid van de 
wijk. (INTI, 2022)

Interpretatie opgave
Buytenwegh is één van de jaren zeventig wijken 
waarin experimenten zijn uitgevoerd en nieuwe 
concepten voor architectuur, stedenbouw en 
groenontwerp het licht zagen. Dit vernieuwende 
karakter zet de toon voor toekomstige transfor-
maties. Het groen en het tuinstedelijke wonen zijn 
de grote kwaliteiten van deze bloemkoolwijk. De 
toekomstvisie is daarom zoveel mogelijk ver-
groening van de openbare ruimte in de wijk, tenzij 
er een goede reden is om dat niet te doen. Elke 
grote renovatie of ingreep moet positief bijdra-
gen aan de biodiversiteit in plaats van negatief, 
zoals nu meestal het geval is.

Aanvliegroute 
De route naar een groen en ecologisch 
Buytenwegh moet samengaan met een 
verbetering van de leefbaarheid. De opgaven 
in de fysieke (openbare) ruimte bekijken we in 
samenhang met de sociale opgaven in de wijk. 
Met het Lab zetten we een stip op de horizon en 
kijken tegelijk hoe we morgen al stappen in de 
goede richting kunnen zetten. 

Analyse Visie

‘We leggen overal groen 
aan tenzij er een reden is 

om dat niet te doen.’
De ecoloog

Achtergrond & vertrekpunt
Buytenwegh is een bloemkoolwijk uit 1974, 
grenzend aan de agrarische Meerpolder. 
Het groen is een belangrijke drager voor 
de wijk, van grote (historische) waarde, 
maar op sommige plekken is het ook 
onaf, ondergebruikt en belemmerend. De 
gemeente zet in op groene verbindingen 
tussen de wijken onderling en op het regi-
onale groen rondom de stad. Buytenwegh 
is een sociaal kwetsbare wijk, waarvoor 
vanuit de gemeente extra aandacht is via 
bewonersparticipatie en samenwerking 
met partners.

Inzichten
De groeikernen stammen grotendeels uit 
de jaren zeventig, toen een groot ecolo-
gisch bewustzijn bestond en veel bezorgd-
heid over het milieu. Niet verwonderlijk 
dus dat de vormgeving van het groen in 
en om de wijk veel aandacht kreeg. In de 
groeikernen zien we verschillende opvat-
tingen: soms een ‘ontworpen natuur’, een 
romantische aanpak zonder rechte lijnen 
en met veel aandacht voor ecologie; elders 
de wilde, niet-ontworpen natuur volgens de 
denkbeelden van kunstenaar Louis le Roy. 
Op andere plaatsen werd het historische 
landschap als drager gekozen voor de ste-
delijke planning, zoals in Buytenwegh.

Het groen in Buytenwegh is ontworpen 
door gemeentelijke diensten, terwijl het 
stedenbouwkundige plan door een archi-
tectenteam is gemaakt. De onderliggende 
polderstructuur is behouden en zicht-
baar gemaakt in de architectuur en het 
groen van de wijk. De architectuur van de 
dekwoningen vormt lange ruggen door de 
wijk van noord naar zuid, die de voormalige 
opdeling in akkers weerspiegelt. De oude 
tochtsloten die de polder doorsneden, van 
oost naar west, zijn behouden. Desondanks 
is na veertig jaar de rol van het groen in de 
wijk aan herziening toe. 

Groen, tenzij.. 
(INTI, 2022)
Het verbeteren en 
maximaliseren van 
de groenkwaliteit en 
het verhogen van de 
biodiversiteit staan 
centraal. Doel is een 
herdefinitie van de 
wijk volgens een 
sociaalecologisch 
systeem via een ge-
faseerde aanpak, met 
op korte termijn reno-
vatie en isolatie van 
huurwoningen. Op de 
langere termijn zijn de 
vervangingsoperatie 
en de energietransitie 
hefbomen om tot een 
biodiverser en duur-
zamer Buytenwegh te 
komen.

Oplossing: Meer natuurlijk groen

Openbare ruimte in Buytenwegh, stenig met weinig biodiversiteit 
(Google Streetview, 2022)
De ecologische kwaliteit van het groen is niet groot, de oppervlakte 
is versnipperd geraakt door parkeren en andere verharding (51%!). De 
verbindingen onderling en met de regionale groengebieden zijn slecht 
uitgewerkt. Buytenwegh is minder groen dan de kaarten met rijkelijk 
ingekleurde groengebieden doen geloven. 

Buytenwegh-De Leyens in aanbouw, 1976-1980 (Foto: Ardito)
Op de voorgrond is het Buytenpark met de sportvelden te zien. Verbetering 
van de huidige connectie vanuit de wijk met het omliggende groengebied is 
wenselijk. De gevoelsmatige afstand tot de parken, recreatiegebieden en 
polder is erg groot.

Het Blauwe Plein, nieuwe hang- en sport plek (INTI, 2022)
Naast meer connecties met het buitengebied is het ook belangrijk de 
mogelijkheden voor jongeren in de wijk uit te breiden met een plek voor 
sport, skaten, openluchtfilmvertoningen en ondergrondse studio’s. 

Dekwoningen van architect Jan Sterenberg, jaren zeventig (Foto: 
Archief Historisch Genootschap Zoetermeer)
De woondekken zijn een vorm van laagbouw in hoge dichtheid, waarin 
menselijke maat, gezelligheid en intimiteit centraal stonden. Tegelijk 
hebben de dekwoningen een werking op de schaal van de wijk. Het zijn 
lange, structurerende ‘ruggen’ van soms meer dan 600 meter.

- Zoetermeer, Buytenwegh - Zoetermeer, Buytenwegh 

Een onvoltooid project / International New Town Institute - Gemeente Nissewaard - Gemeente Purmerend - Gemeente Zoetermeer
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Buytenwegh lijkt groen op de kaart, maar is het 
in werkelijkheid niet overal. De biodiversiteit valt 
tegen, er is wateroverlast door te veel regen en 
er zijn vele hitte-eilanden door te veel verharding. 
Om de kwaliteit van het groen en de leefbaarheid 
te verbeteren zijn veel ingrepen nodig, die soms 
incidenteel zijn en soms systemisch. Zoals de 
nieuwe standaard voor groenbeheer, een set van 
nieuwe regels, die op termijn leidt tot een radicale 
vergroening. Daarbij zijn natuurinclusieve aan-
bestedingscontracten, op basis van criteria voor 
biodiversiteit en ecologie, met groenbeheerders 
belangrijk. In het algemeen geldt: minder onder-
houd in plaats van meer! Een ecologische aanpak 
is uiteindelijk kostenbesparend.

Buytenwegh is een sociaal kwetsbare wijk 
waar veel inwoners leiden onder problemen 
als armoede, schulden, overlast, psychische 
problemen, slechte gezondheid en obesitas. 

Fysieke ingrepen in de wijk kunnen niet alles 
volledig oplossen, maar wel oplossingsrichtingen 
onder steunen. Beweging is goed voor de geestelij-
ke en lichamelijke gezondheid en kan gestimuleerd 
worden door de wandel-, hardloop-, fietsroutes 
te verbeteren. Ook kunnen het bewustzijn van de 
bewoners, hun interesse en begrip van de natuur 
worden vergroot. 

Buytenwegh is gebouwd volgens een aantal nieu-
we of experimentele concepten die in de huidige 
context niet altijd meer goed werken, vergeten zijn 
en vragen om aanpassingen. De wijk kan leren van 
zichzelf en zich vernieuwen. De bevolkingssamen-
stelling van de wijk is bijvoorbeeld niet meer zoals 
in de jaren zeventig. Veel bewoners zijn alleen-
staand en er is, zoals in alle groeikernen, vergrij-
zing. Dat vraagt om vergroten van de diversiteit 
aan woningtypes.

Uitwerking

Mozaïek van het toekomstige programma van de Meerpolder, 
met natuurinclusief agrarisch beheer (INTI, 2022)
De Meerpolder is nu een agrarisch gebied; maar ecologisch gezien een 
woestijn. Om de biodiversiteit te bevorderen, is een andere vorm van 
agrarisch beheer noodzakelijk, zoals grootschalig biodynamische landbouw. 

Samentuin voor de buurt, gefaciliteerd door de gemeente, 
rond de school De Klimboom (INTI, 2022) 
Er zijn nogal wat verwaarloosde tuinen in de wijk. Kunnen die geadopteerd 
en voorzien worden van een onderhoudsarme biodiverse beplanting? 
Samen tuinieren kan een goed middel zijn tegen eenzaamheid en om de 
sociale samenhang in een wijk te verstevigen. 

Muzieklaan met ‘goede’ bomen transformeren tot Bomenlaan 
(INTI, 2022)
Om de leesbaarheid van de wijk te bevorderen, de identiteit te versterken 
en hittestress te voorkomen, moeten bomen worden geplant langs de 
grote wegen door de wijk: verschillende inheemse soorten voor een goede 
habitat voor insecten en vogels. 

Woondekken transformeren door te ‘knippen’, 
collectieven te vormen en te vergroenen (INTI 2022)
De karakteristieke dekwoningen structureren de wijk, maar kennen ook 
sociale problemen. Door de ‘ruggen’ op te delen, ontstaan handzame 
woonclusters rondom een plein, waardoor nieuwe collectieven (senioren, 
alleenstaanden, starters) kunnen ontstaan.

Volgende stappen en aanbevelingen 
De drie onderzochte groeikernen tonen veel over-
eenkomsten; een groot deel van de problemen, 
kansen en mogelijke oplossingen zien we in elke 
wijk terug. De lessen uit het ontwerp onderzoek 
zijn een opmaat naar de volgende stap: een 
Manual voor de transformatie van de groeikernen. 

Het gaat om:
• opwaardering van de openbare ruimte
• verdichting in de vorm van acupunctuur
• betere organisatie van het parkeren
• energietransitie en vervangingsopgave 

in dienst van kwaliteitsverbetering van de 
woningvoorraad

• biodiverse herdefinitie van het groen
• doorgaand experiment
• relatie verbeteren tussen de groeikern en de 

polder

• integrale aanpak 
• stip aan de horizon
• interdisciplinaire samenwerking tussen 

gemeentelijke diensten  

Om de resultaten binnen het beleid van de ge-
meenten te borgen, is het belangrijk de bevin-
dingen van de Labs aan te sluiten op bestaand 
beleid, inclusief uitvoeringsplannen, en door 
eigenaarschap te creëren binnen het gemeentelijk 
apparaat. De voorbereiding van het New Town Lab 
samen met de ambtenaren is hiervoor essentieel. 

De resultaten van de Labs zijn relevant voor alle 
voormalige groeikernen. Dit vraagt om een brede 
verspreiding door middel van een toegankelijke 
publicatie van de Groeikernen Manual en een 
symposium op landelijk niveau.

What’s next?

Omslag van te verschijnen publicatie 
Een onvoltooid project

Omslag van te verschijnen publicatie 
Groeikernen Manual

meer informatie:
www.newtowninstitute.org

‘De resultaten van de Labs 
zijn van belang voor alle 

voormalige groeikernen.’ 

Een onvoltooid project / International New Town Institute - Gemeente Nissewaard - Gemeente Purmerend - Gemeente Zoetermeer

- Zoetermeer, Buytenwegh 

http://www.newtowninstitute.org
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Betrokkenen:
PosadMaxwan + 
Laura Thomas, Karlou 
Westerbeek, Maria Kibera, 
Gintare Norkunaite.
Gemeente Rotterdam + 
Ruth Höppner, Annette 
Bombeke, Maria 
Kluijtenaar.

Geïnterviewden: 
BSP + Chris Veldhuysen. 
Rabobank + Aart 
Cooiman.
Steenvlinder + Swati Sen 
Gupta.
Happel Cornelisse 
Verhoeven Architecten + 
Ninke Happel.
TU Delft + Anne 
Kockelkorn. 
Recht op de Stad + Arie 
Lengkeek.
Bouwen met de Buren + 
Laura Weeber. 
OpenKaart + Jurrian 
Arnold. 
ETH Zürich & Bürgi 
Schärer Architecten + 
Susanne Schmid.
Housing Analysis + 
Maartje Martens. 
DRO Amsterdam + Tineke 
van der Pol, Marja de 
Bruijn.
Havensteder + Vincent 
Nowee.
Woonbron + Isabelle 
Jans, Enno Vitner.

Ruimte maken voor 
samenleven voorbij 
het publieke domein

Eén van de basisprincipes van de inclusieve stad 
is dat iedereen gelijke toegang heeft tot kansen 
en voorzieningen. Om dit te waarborgen, streeft 
Rotterdam naar gemengde, collectieve woonmilieus. 
Met ontwerpend onderzoek brengen we in beeld 
hoe gemengd collectief wonen eruitziet, welke typen 
collectieve woonvormen we kunnen ontwikkelen en 
welke beleidsmiddelen daarvoor nodig zijn. Het project 
inspireert ontwikkelaars, beleidsmakers en ontwerpers 
om collectiviteit al in een vroeg stadium integraal 
onderdeel te maken van ontwikkelplannen.

Rotterdam

Ruimte maken voor de Samenleving Voorbij het Publieke Domein / PosadMaxwan - Gemeente Rotterdam

  Stad en dorp, Maatschappij21
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Collectieve tuin voor 
ontmoeting en spelen.

Privébalkons 
voor de bovenste 

appartementen.

Privétuinen in een strook 
van 7 meter breed vanaf 
de gevel, zonder hek of 
begrenzing.

Collectief 
onderhoud van 
fruitbomen.

Typologie urban building
Ter illustratie één van de geschikte typologieën voor collectief wonen, met de voordelen 
en bijbehorende referentie-projecten.

staat voor ruimte-efficiënte woningbouw
In coöperaties worden woningen verdeeld, 

passend bij de ruimtebehoefte van de 
gebruikers. Als de samenstelling van een 

woongroep verandert, kan dat betekenen dat 
een lid doorschuift naar een ander type woning. 

Dit voorkomt scheefwonen. 

leidt tot hogere kwaliteit architectuur
Bij coöperaties is de ontwikkelaar ook de 
eindgebruiker. Als je als architect met de 

eindgebruiker aan tafel zit, wordt meer 
maatwerk mogelijk. 

garandeert betaalbaarheid op de lange termijn
Doordat coöperaties geen winstoogmerk 
hebben, kunnen ze betaalbare woningen 

garanderen op de lange termijn. Winst 
die gerealiseerd wordt, wordt opnieuw in 

coöperaties gestoken. Zo houden coöperaties 
zichzelf en elkaar in stand, mits goed geregeld.

verlevendigt en verrijkt wijken
Het toevoegen van passende functies en 
activiteiten leidt tot levendige buurten en 
activiteit rondom het woonproject. Eigen 

invulling en zelfbeheer maken dat voorzieningen 
passen bij de wensen van bewoners.

past bij een leefstijl die om delen draait
Andere deelinitiatieven vinden gemakkelijk 

draagvlak bij collectieve woonvormen, die per 
definitie om delen draaien.

zorgt voor sociale stabiliteit en veerkracht
De hechte gemeenschappen die ontstaan door 
samen te werken hebben positief effect op de 

wijk. Ze vormen de basis voor sociale veiligheid.

Typologie closed block
Ter illustratie één van de geschikte typologieën voor collectief wonen, met de voordelen 
en bijbehorende referentie-projecten.

Analyse Visie
Achtergrond & vertrekpunt
Collectief wonen is één van de middelen om 
inclusieve steden te bouwen en de huidige 
woningmarktproblematiek te adresseren. 

Inzichten
Collectief wonen komt niet grootschalig van 
de grond vanwege financiële, beleidsmatige en 
sociale knelpunten. Hieronder een opsomming 
van voordelen en knelpunten.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Diverse partijen spelen een rol bij de realisatie 
van collectieve woonprojecten. Ontwerpers zijn 
nog maar weinig bekend met het stimuleren van 
collectief wonen. We hebben gewerkt aan een 
handboek met verschillende bouwtypologieën 

die collectiviteit faciliteren, met kennis 
opgedaan uit interviews, referentieonderzoek 
en locatiebezoeken. Dit heeft geleid tot 
(ruimtelijke) inzichten over hoe collectief wonen 
vormgegeven kan worden.

Voordelen van collectief wonen -  algemeen

Voordelen van coöperatief collectief wonen (een wooncoöperatie is een autonome organisatie van personen die zich verenigen om aan hun gemeen-
schappelijke (woon)behoeften te voldoen via een non-profit onderneming, die zij gezamenlijk bezitten en exploiteren, en die zij democratisch besturen).  

Knelpunten bij het realiseren van collectief wonen

Gebrek aan een 
heldere definitie 
van ‘inclusief’ of 
‘collectief’ wonen

Verouderde 
werkwijze, te 
weinig investering 
in innovatief 
woonbeleid

Grondeigendom: 
de hoogste 
bieder wint

‘Ieder voor zich’ 
mentaliteit

Vraagstukken 
rondom 
(financiering van) 
onderhoud en 
beheer

Vooroordelen bij 
ontwikkelaars én 
bewoners

Ontoereikende 
financierings 
mogelijkheden, 
systeemverandering is 
nodig

Momenteel 
voorbehouden aan 
een beperkte groep 
mensen

Ruimte maken voor de Samenleving Voorbij het Publieke Domein / PosadMaxwan - Gemeente Rotterdam

Sterk verbonden met de omgeving: 
diverse toegangen verbinden binnen 

en buiten; bewandelware daken. 

Bedrijvigheid in de plint: 
een huisartsenpraktijk, 

een bioscoop en een café. 

De verhoogde binnentuin is 
gepositioneerd op het dak 
van het tramdepot.

Tramdepot

De plint sluit aan bij de 
stedelijke omgeving 
door restaurants en 
winkels.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Systeemveranderingen zijn nodig om collectief 
wonen, zowel juridisch, financieel als sociaal, 
grootschalig mogelijk te maken. Hiervoor ligt de 
uitdaging bij overheden, corporaties en bewo-
ners. Daarnaast kunnen ontwerpers collectiviteit 
stimuleren door deze al in een vroeg stadium in te 
bouwen in hun ontwerp. Alleen dan maken we het 
in een later stadium mogelijk collectieve ruimtes 
te realiseren.  Het is aan ontwerpers om te 

delen in de behaalde en te behalen successen 
van collectief wonen, sprekende toekomst-
beelden te maken en in dialoog te gaan met alle 
betrokken partijen.De gemeente Rotterdam gaat 
het handboek gebruiken om collectief wonen on-
der de aandacht te brengen binnen de verschil-
lende afdelingen. Daarnaast kan het handboek 
voor ontwerpers dienen als inspiratie. 

Uitwerking

Ontwerpprincipes
Hiernaast zijn de acht 
ontwerpprincipes. 
Van links naar rechts: 
1. Laat ruimte voor 
invulling door 
bewoners
2. Ontwerp heldere 
transities tussen 
privaat-publiek
3. Creëer ruimte voor 
ontmoeting in de 
semipublieke ruimte
4. Faciliteer gedeelde 
voorzieningen
5. Realiseer diversiteit 
in woningen in 
hetzelfde blok. 
6. Zorg voor goede 
verbindingen met de 
omliggende buurt
7. Creëer 
ontmoetingsruimte in 
de semi-private ruimte
8. Reageer op de 
omgeving door 
functies toe te voegen

Praktische ontwerp- 
toepassingen
Voor één van de 
principes (‘ontwerp 
duidelijke transities 
tussen publiek-
privaat’) zijn 
hiernaast praktische 
ontwerptoepassingen 
weergegeven die 
ontwerpers kunnen 
inzetten. Voor elk van 
de hoofdprincipes 
zijn praktische 
ontwerptoepassingen 
uitgewerkt. Deze zijn 
terug te lezen in ons 
volledige handboek 
via de QR-code op de 
volgende pagina.

Ontwerpers kunnen met verschillende 
ontwerpprincipes collectiviteit en interactie 
tussen wijkbewoners stimuleren. Voor elk 
van deze principes hebben we praktische 
ontwerptoepassingen ontwikkeld. 
Hieronder is een greep uit de principes en 
ontwerptoepassingen weergegeven:

What’s next?

‘Over menging wordt 
alleen gesproken op 
buurtniveau, niet op 

complexniveau.’

meer informatie:
posadmaxwan.nl

Beleidsmaatregelenmatrix voor de verschillende stakeholders: waar ligt de verantwoordelijkheid om de ambitie te verwezenlijken?

Ruimte maken voor de Samenleving Voorbij het Publieke Domein / PosadMaxwan - Gemeente Rotterdam

1

5

2

6

3

7

4

8

stel een informatiepunt voor 
bewoners/ontwikkelaars op

GemeenteOverheid Corporaties

overtuig partijen 
van de noodzaak 

actieve rol voor de 
gemeente bij de wijkvisie

maak de waarde van 
collectieve voorzieningen 

duidelijk

optimaliseer de 
samenwerking tussen 

verschillende afdelingen

stel fondsen en 
leningen beschikbaar

verkoop gemeentelijk 
vastgoed met als doel 

collectieve woonvormen 
te ontwikkelen

heroverweeg het
erfpachtbeleid

neem randvoorwaarden voor
collectief wonen op in 
gebiedsontwikkelvisies

stel eisen en kaders op
in een kwaliteitstender

zoek en faciliteer plekken
in de stad voor collectieve

woonvormen

maak prestatieafspraken 
met corporaties

betrek bewoners 
bij het proces

ga op zoek naar nieuwe
samenwerkingsvormen

(coöperaties, bewoners)

denk na over nieuwe
vormen van (ver)huren

blijf ‘de gemengde 
stad’ agenderen bij 

de gemeente

stel een innovatieve 
woonvormen-expert aan

wissel kennis uit met
andere corporaties

onderzoek de 
mogelijkheden

voor zel�eheer/
-organisatie

biedt ruimte aan bewoners
om zich te verenigen

KANTOOR

WINKELEN

SCHOOL

AH

ZORG

WONEN

WONEN

WONEN

WONEN

KANTOOR

faciliteren stimuleren ontwikkelen

initiatieven voor 
collectief wonen 

juridisch en financieel  
toegankelijker maken 

lee�aarheidsbudgetten
voor collectiviteit met 

onderliggende visie

oprekken definitie
‘sociale huur’ 

rol van de corporaties
herdefiniëren en 

activeren

opleggen van ‘sociale 
eisen’ in 

bouwprojecten

aanpassen wetgeving
servicekosten (beheer 

+ onderhoud) 

€

gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden

gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden

Takeaway 1
Gemeenten, corporaties én bewoners moeten 
gezamenlijk aan de slag. De landelijke overheid 
moet hierbij de eerste stap zetten om collectief 
wonen gemeengoed te maken. 

Takeaway 2
Het (unieke) proces is bepalend. Collectieve 
projecten zijn geen gestandaardiseerd 
product. Dat is juist de kwaliteit. Er is niet één 
standaardwerkwijze.

Takeaway 3
Doe niet alles zelf als ontwerper of ontwikkelaar. 
Leg bepaalde kwaliteiten vast, maar laat 
een flexibele invulling (door bewoners en 
ondernemers) toe.

https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/122/ruimte-maken-voor-de-samenleving-voorbij-het-publieke-domein
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Betrokkenen:
AP+E + Jeffrey Bolhuis, 
Laurence Lord.
Studio dmau + Daryl 
Mulvihill, Emanuela 
Schirone.
The Beach + Diana 
Krabbendam, Emiel Wolf.
Gemeente Amsterdam + 
David van Weeghel.

StreetWise 
De Gezamenlijke Waarden 
van de Wildeman

Dit project richt zich op het versterken van de Wildeman 
& Blomwijckerbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Met 
dit ontwerpend onderzoek naar de waarde van het 
naoorlogse erfgoed, de strategische keuzes vanuit de 
omgevingsvisie 2050 en de behoeften van bewoners 
zetten we samen met de buurt de eerste stap in een 
nieuw transformatieproces, waarin we de geplande en 
geleefde stad met elkaar verbinden.

Amsterdam

Gezamenlijke Waarden van de Wildeman / AP+E - Studio dmau - The Beach - Gemeente Amsterdam 

“Dit is een plek om 
mensen te zien 

en gezien te worden”

Klimaatadaptieve
straat

Versterking
biodiversiteit

Permacultuur 
tuin

Fietsstraat

Meer ruimte
voor voetgangers

Optoppen
gebouwen

Transformatie 
plint & entrees

Activering
hoeken 

Ruimte voor 
toe-eigening 

door bewoners

Ruimte voor 
buurtinnitiatieven

“Twee kanten licht en uitzicht, 
mooier dan toen ik in Zuid woonde”

“Ik voel me hier 
niet altijd veilig”

Notweg als buurtstraat

ruimte voor 
ontmoeting

  Stad en dorp, Maatschappij22
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Potentieel in de buurt
Overzicht van 
potentieel in de buurt 
aan de hand van 
strategische keuzes.  

Erfgoed 
Osdorperban anno 1961 beeld: Stadsarchief Amsterdam. 

Buurtonderzoek
Verkrijgen van inzicht in sociale en ruimtelijke structuren in en met buurt.

Erfgoed en transformatie 
Het versterken van erfgoed structuren als aanzet tot transformatie van de 
buurt.

Keuzes voor de buurt
Strategische keuzes uit 
de OVA 2050 vertaald 
naar keuzes en waarden- 
diagram voor de buurt. 

Interpretatie opgave
Op basis van de verkregen inzichten hebben wij 
een strategie ontworpen waarin het waarderen, 
verhelderen en versterken van de originele 
erfgoedstructuren leidend is gemaakt voor 
de transformatie van de buurt. Zo ontstaat 
er bijvoorbeeld met het terugbrengen van de 
originele hiërarchie van straten, een kans tot 
radicale herinrichting van de openbare ruimte.

Aanvliegroute
Door middel van een reeks van sessies en 
verkenningen in en met de buurt hebben wij de 
vijf strategische keuzes uit de omgevingsvisie 
2050 vertaald naar keuzes op de schaal van 
de buurt. Deze keuzes vormen vervolgens de 
grondslag voor een herwaardering van de buurt 
in ruimtelijke en sociale zin.

Analyse Visie

‘Hoe kunnen we erfgoed 
inzetten voor een  

transformatie van de buurt?’

Achtergrond & vertrekpunt
Waar veel buurten in Nieuw-West de laatste 
decennia al (gedeeltelijk) zijn herontwik-
keld, zijn de Wildeman & Blomwijckerbuurt
achtergebleven. Enerzijds is hierdoor het 
naoorlogse erfgoed goed bewaard geble-
ven. Anderzijds heeft dit er ook toe
geleid dat veel ruimtelijke en sociale uitda-
gingen in de wijk niet zijn aangepakt.
De vraag is hoe we tot een transformatie 
van de buurt kunnen komen, waarin zowel 
recht wordt gedaan aan de gemeentelijke
ambities in de Omgevingsvisie Amster-
dam 2050 (OVA) als aan de behoeften van 
bewoners en het naoorlogse erfgoed.

Inzichten
In onze analyse is de erfgoedwaarde in de 
Wildeman & Blomwijckerbuurt niet alleen te 
vinden in de individuele gebouwen,
maar juist in de samenhang tussen deze 
gebouwen, publieke ruimte en de gelaagd-
heid van structuren in het naoorlogse plan: 
groen, water, straten en stempels. Deze 
structuren zijn door invulling (onder andere 
parkeren, afscheiding van groengebieden 
en incidentele verdichting) over de jaren 
minder helder geworden.
Ook zijn er ten opzichte van het originele 
plan ‘onvolkomenheden’ in de realisatie, 
die de vraag oproepen welk erfgoed

wij eigenlijk willen waarderen: het ideaal-
beeld, zoals het ooit bedacht is, of het ge-
deeltelijke compromis, zoals het uiteinde-
lijk is gebouwd? Vanuit het onderzoek door 
ons buurtonderzoeksteam zijn uitdagingen 
en potentieel helder in kaart gebracht. Uit 
dit onderzoek blijkt ook dat ondanks (of 
juist door) de vele tegenslagen de buurt 
een zeer sterke sociale structuur kent.

versterk
verbindingen tussen 

buurten en faciliteiten

meer bruikbaar groen 

ruimte voor toe-eigening

prioriteit voor 
wandelen en fietsen 

vergroot diversiteit 
woningen

Nieuwe verbinding 
naar sportvelden

Opwaardering 
verbinding

Opwaardering van
 sportplek

Transformatie van
 garageboxen

Verbeter toegang
naar moskee

Activeer hoeken
 van flats

Opwaardering 
speelplaats

Verbetering van het 
kanaalpad Verbind hoek met 

groene ruimte

Nieuwe inrichting 
groene ruimte

Vebter gebruik
groene ruimte

Groene ruimte /
 wateropvang 

Versterk verbinding
 met sloterplas

Groene Oase voor 
Station Wildeman

Nieuwe toegangen &  
publieke ruimte

Plek voor ontmoeting 
langs straat 

Verbeter fiets & OV 
verbinding

Verdichting plint &
 garageboxen Opwaardering 

brug  

Transformatie van
 garageboxen

Notweg als 
buurtstraat

Gezamenlijke Waarden van de Wildeman / AP+E - Studio dmau - The Beach - Gemeente Amsterdam 
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Volgende stappen en aanbevelingen
Zowel de gemeente als de bewoners willen 
vormgeven aan toekomstige buurtontwikkelingen. 
De vraag is hoe? De uitkomsten van ‘StreetWise 
Wildeman’ zijn in deze context zeer relevant. Met 
dit project koppelen wij ruimtelijke strategieën
aan de leefwereld van de bewoners. Hiermee 

zetten we een eerste stap in een radicaal 
andere aanpak van ruimtelijke ontwikkeling. 
Wij, ontwerpers en experts, formuleren niet de 
plannen, maar gaan op zoek een nieuw platform, 
waarmee we, met input vanuit de buurt, plannen 
gezamenlijk vorm gaan geven.

Uitwerking

Waardenkaart Veldzicht 
In zijn huidige staat is het 
hart van de Wildeman 
buurt slecht verbonden 
en gebruikt. 

Kansenkaart Veldzicht 
Eerste verkenning van 
kansen in het gebied aan 
de hand van de geplande 
en geleefde stad. 

What’s next?

‘Met de waardenkaarten 
brengen we de geplande 
en geleefde stad samen.’

meer informatie:
www.AP-E.eu
www.studiodmau.com

Op buurtniveau zoomen we in op drie straten/ 
gebieden. Hiervoor ontwikkelen we waarden-
kaarten op basis van de ruimtelijke, strategische 
en sociale inzichten. In deze waardenkaarten 
stellen wij de ruimtelijke waarderingen en strate-
gieën gelijk aan ervaringen en expertise van de 
bewoners.

StreetWise 
Expertise vanuit de geplande en geleefde stad leveren beiden input voor het gezamenlijke platform. 

& Uitdagingen in de Buurt

Potentieel in de Buurt 

Beleving & Wensen
van Bewoners

Transformatie 
Opgaven

OVA 2050
Strategische keuzes

Stadstraten  

Nieuwe Waarden 

Nieuwe Kansen 

gezamenlijk versterken 
van de buurt

GELEEFDE STADGEPLANDE STAD

Erfgoed Waardering

ruimtelijke condities expertise uit de buurt

STREET   WISE

Gezamenlijke Waarden van de Wildeman / AP+E - Studio dmau - The Beach - Gemeente Amsterdam 

https://www.appluse.eu
https://www.studiodmau.com
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Betrokkenen:
Provincie Utrecht +
Paul Roncken .
Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug + Gerjan Wes-
tendorp, Jeanet Heinen, 
Marjan Tijs. 
IMOSS bureau voor 
stedebouw B.V. + Serge 
Vonk, Erik Prins, Vera 
Brinkman, Rowie aan de 
Wiel.
Mies Architectuur +
Michel Richter, Anke 
Janssen-Groesbeek.

Verdicht wonen en 
duurzaam winkelen op 
de Utrechtse Heuvelrug 

Het project Verdicht wonen en duurzaam winkelen 
op de Utrechtse Heuvelrug gaat over een verdiepend 
onderzoek naar de vitalisering van het dorpscentrum 
van Doorn op ruimtelijk, sociaalmaatschappelijk en 
economisch vlak. Een transitieopgave met meerdere 
grondeigenaren vraagt om een doordachte, integrale 
aanpak met maatwerk. Het resultaat is een breed 
gedragen toekomstperspectief met maatschappelijke 
en sociale meerwaarde voor het supermarktplein in het 
centrum van Doorn als basis voor een mogelijk vervolg.

Doorn

Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Heuvelrug / Gemeente Utrechtse Heuvelrug - IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Mies Architectuur

  Stad en dorp, Maatschappij23
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Bouwhoogte
Bebouwing veelal niet veel hoger dan drie lagen met kap.

Themagebieden in het centrum 
Het centrum kenmerkt zich door drie thema’s: horeca, cultuur en winkels. 

Integraliteit
De vitaliteit van het dorp hangt af van de juiste balans tussen economie, bereikbaarheid, en ontmoeten/verblijven waarbij de identiteit van het dorp (thuis 
voelen) centraal staat. Dit is een transitieopgave die een goed doordachte integrale aanpak vraagt. De ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het dorp 
vormen het vertrekpunt en worden in de uitwerking geborgd.

Input ontwerp
Drie inzichten uit de door Studioninedots verrichte studie zijn gebruikt als input voor het ontwerpend onderzoek. De inzichten gaan over de 
barrièrewerking van de bestaande infrastructuur, het realiseren van een ‘winkelrondje’ en het realiseren van een noord-zuidverbinding voor langzaam 
verkeer. Ook de uitkomsten van het participatieproces (reacties bewoners en grondeigenaren) dienen als input voor het ontwerpend onderzoek.

Interpretatie opgave
Het supermarktplein heeft verschillende 
grondeigenaren. Voorliggende vervolgstudie 
vraagt dan ook om het stimuleren en faciliteren 
van een brede dialoog tussen grondeigenaren, 
huurders en omwonenden. Een dialoog gericht 
op vitalisering van het dorpscentrum, ruimtelijk, 
economisch, sociaalmaatschappelijk en van een 
gezonde leefomgeving. Het creëren van commit-
ment en samenwerkingsverbanden tussen 
grondeigenaren en huurders voor het aangaan 
van een vervolgtraject staan hierbij centraal, 
evenals het creëren van betrokkenheid en 
draagvlak bij omwonenden, inwoners en belang-
hebbenden.

Aanvliegroute
De dialoog wordt gevoerd aan de hand van ont-
werpend onderzoek. De focus ligt hierbij op het 
verbeelden van toekomstperspectiefmogelijk-
heden voor het supermarktplein. De benodigde 
input komt uit een omgevings- en marktverken-
ning. De omgevingsverkenning bestaat uit een 
fysieke (ruimtelijk) en maatschappelijke verken-
ning (omwonenden). De marktverkenning richt 
zich op de wensen van de grondeigenaren en ex-
ploitanten van het (winkel-)vastgoed. Daarnaast 
wordt de markt uitgedaagd om vanuit ontwik-
kelaarsperspectief uitspraken te doen over een 
programma, woningtypes en aantallen.

Analyse Visie

‘Samen onderweg naar 
een ruimtelijk, economisch 
en sociaalmaatschappelijk 

vitaal en aantrekkelijk 
dorpscentrum.’

Achtergrond & vertrekpunt
Net als andere dorpen in de provincie 
Utrecht heeft Doorn te maken met een 
stagnerende doorstroom op de woning-
markt. Gevolg: een gebrek aan aanbod 
voor verschillende doelgroepen. Uitbrei-
den aan de dorpsrand lijkt nauwelijks 
mogelijk, waardoor gezocht wordt naar 
verdichtingslocaties. Een mogelijke locatie 
is het supermarktplein van de Albert Heijn, 
midden in het winkelhart van Doorn. De 
supermarkt heeft ruime parkeerruimte en 
fungeert als trekker voor combinatiebe-
zoek aan andere winkeliers. Het super-
marktplein staat centraal in het planonder-
deel ‘Dorps verdichten in  

het centrum’ in de verkennende studie naar 
mogelijkheden van dorps verdichten, door 
Studioninedots uitgevoerd in opdracht van 
de Provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwali-
teit (PARK) van de provincie Utrecht. Deze 
studie leidde tot het aannemen van een 
motie door de gemeenteraad, waarin het 
college is gevraagd om via de ‘Voucherre-
geling Ruimtelijk Ontwerp’ de ontwikkel-
mogelijkheden voor het supermarktplein 
verder te onderzoeken. Centrale onder-
zoeksvraag hierbij: ‘Met welk programma, 
ruimtegebruik en aanpassing van bereik-
baarheid en mobiliteit kan de ontwikkeling 
van de supermarkt gecombineerd worden 
met substantiële woningbouwverdichting?’

Inzichten
Uit een ruimtelijke en stedenbouwkundige 
analyse blijkt dat het supermarktplein nabij 
de huidige N225 ligt, ook wel bekend als 
de ‘Stichtse Lustwarande’: een reeks van 
buitenplaatsen en landgoederen. Het plein 
ligt niet dírect aan deze oude route, maar 
achter de eerste rij bebouwing. Hierdoor 
wordt het supermarktplein voornamelijk 
gekenmerkt door achtergevels. Verder 
ligt de centrale winkelstraat van Doorn op 
korte loopafstand. Naast dit winkelgebied 
kunnen nog twee themagebieden worden 
onderscheiden: cultuurgebied, nabij het 
gemeentehuis, en horecagebied op Plein 
1923.

Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Heuvelrug / Gemeente Utrechtse Heuvelrug - IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Mies Architectuur

Voor en achtergevels
Het supermarktplein kenmerkt zich door achtergevels en parkeerplaatsen.

Participatiemomenten
In dialoog met omwonenden, belanghebbenden en eigenaren.
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Volgende stappen en aanbevelingen
De motie en voucherregeling stelden de ge-
meente in staat een proactieve rol te nemen als 
aanjager en initiator van het project. Het ont-
werpend onderzoek is hierbij een praktische 
werkwijze voor het verbinden en verbeelden van 
de belangen van grondeigenaren, wensen uit de 
omgeving en overheidsbeleid in een ruimtelijk en 
functioneel toekomstperspectief. Verder laat het 
ontwerpend onderzoek zien dat op uitvoerings- 
niveau invulling kan worden gegeven aan een 
breed palet van ambities uit de gemeentelijke 
Toekomst- en Omgevingsvisie. De uitkomsten 
en opbrengsten van het ontwerpend onderzoek 
nodigen daarnaast uit tot het nader verkennen 

en uitwerken van de financiële haalbaarheid 
met verschillende gemeentelijke (uitwerkings)-
programma’s van de Omgevingsvisie en het Rijks-
programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. Ook 
biedt het aanknopingspunten voor het opstel-
len van een integrale centrumvisie voor Doorn. 
Verder heeft het ontwerpend onderzoek ertoe 
geleid dat de grondeigenaren en omwonenden 
openstaan voor een vervolgtraject, op voorwaar-
de dat de gemeenteraad zich eerst uitspreekt 
over de onderzoeksresultaten en financierings-
opgave. Of het ontwerpend onderzoek op korte 
termijn een vervolg krijgt, is daarmee een politiek 
besluit.

De bestaande winkelfunctie is het vertrekpunt 
voor het herontwikkelingsinitiatief van het su-
permarktplein. Het supermarktplein is versteend 
en onaantrekkelijk als verblijfplaats. Knelpunten 
zijn het eenzijdige gebruik als parkeerplaats en 
de dwars over de parkeerplaats gelegen bevoor-
radingsroute. Beide voorzieningen zijn echter 
cruciaal voor de winkelfunctie. De voorgestelde 
herontwikkeling voorziet daarom in ondergronds 
parkeren en verplaatsing van de laad- en los-
ruimte van de oost- naar de westkant van het 
plein. De vrijgekomen ruimte op het plein wordt 
meervoudig en klimaatadaptief ingericht tot een 
aantrekkelijke verblijfsplaats met ruimte voor 
verbinden, ontmoeten en vergroenen. Bestaande 
waarden, waaronder de bomenrij bij het postkan-
toor en de solitaire bomen in het zuiden, worden 
daarbij behouden. Het supermarktplein wordt zo 
getransformeerd tot een vierde ‘themagebied’ in 

het dorpscentrum, met ontmoeting als centrale 
waarde. Een belangrijke pijler is de ‘winkellus’ 
(Studioninedots, 2021). Dit winkelcircuit verbindt 
het supermarktplein met de omringende winkels 
en voorziet in een nieuwe, langzaam verkeers-
verbinding van noord naar zuid. Voetgangers, 
fietsers en duurzame mobiliteit staan in het 
ontwerp centraal. Een andere belangrijke pijler 
is het ruimtelijke concept van ‘kruip door, sluip 
door’, waarbij men om elk hoekje van het plein 
verrast wordt met een nieuwe kleine, intieme 
ruimte. De architectuur sluit aan bij de dorpse 
maat en schaal (korrelgrootte) van het centrum. 
Dit betekent maximaal drie bouwlagen met kap. 
Verder worden nieuwe voorgevels en ‘Doornse 
veranda’s’ toegevoegd, zodat het binnengebied 
een herkenbare dorpse uitstraling krijgt met bij-
zondere buitenruimtes.

What’s next?Uitwerking

Gastvrij dorpsplein
Het versteende, anonieme 
supermarktplein is 
getransformeerd naar een 
groen, gastvrij dorpsplein 
waar winkelen, wonen, 
verblijven en elkaar 
ontmoeten centraal staan.

meer informatie:
www.imoss.nl

Geluid uit de omgeving: 
‘Behoud het dorpse karakter 
van Doorn en sluit aan op de 

Stichtse Lustwarande.’

Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Heuvelrug / Gemeente Utrechtse Heuvelrug - IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Mies Architectuur

https://www.imoss.nl/project/doorn-vitalisering-dorpshart-doorn/
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Betrokkenen:
Bouwstenen voor Sociaal 
+ Emma Heinhuis, Ingrid 
de Moel.
Gemeente Delft + Mark 
Jongerius. 
Gemeente Alphen aan de 
Rijn + Lisette Beekman.
Lyongo Architecture +  
Lyongo Juliana.
Atelier Groenblauw  + 
Hiltrud Pötz. 

Ruimte voor 
nieuwe ideeën

Veel publieke gebouwen zijn qua functionaliteit en 
duurzaamheid verouderd. Bouwstenen voor Sociaal, 
platform maatschappelijk vastgoed, onderzoekt in dit 
project samen met gemeenten Delft en Alphen aan 
den Rijn, Lyongo Architecture en Atelier Groenblauw 
met welke interventies deze plekken kunnen 
bijdragen aan maatschappelijke doelen als inclusie en 
klimaatbestendigheid. Dat doen we met twee cases: 
een herbestemmingsopgave van een stadhuis van 
Alphen a/d Rijn en een nieuwbouw school in Delft.

Delft en Alphen aan de Rijn

Ruimte voor nieuwe ideeën / Bouwstenen voor Sociaal - gemeente Alphen aan den Rijn - Lyongo Architecture - gemeente Delft - Atelier Groenblauw

   Stad en dorp, Maatschappij, Water en klimaat24
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Historische foto rond 1950
Raadhuis als autonoom gebouw in het landschap.

Bestaande situatie
Het Raadhuis in de omgeving.

Bestaande situatie
Het Raadhuis nu.

P

S TADS PA R K S TADSKAMER S TADS L AAN
I I II I I

Visie omgeving
Raadhuis als onderdeel 
van het park en het park is 
verweven in de stedelijke 
structuur.

Verkeersstudie
Routes om het gebouw te 
bereiken.

Interpretatie opgave
Hoe kunnen we het raadhuis uitnodigend maken 
voor alle Alphenaren ongeacht leeftijd, fysieke 
gesteldheid, etniciteit of sociale positie? Hiervoor 
moet je niet alleen naar het gebouw kijken, 
maar ook de directe omgeving meenemen.  
Een aanvullende opgave is: hoe maken we het 
Burgemeester Visserpark onderdeel van het 
stedelijk weefsel, zodat het niet alleen een 
bestemming is, maar ook onderdeel uitmaakt van 
Alphenaren tijdens hun dagelijkse routes.

Aanvliegroute
We zijn gestart met een studie naar historie, 
verkeers- (auto, fiets, voetganger) en bezoekers-
stromen en deze verwerkt in een ruimtelijk 
analyse. Op basis daarvan hebben we vervolgens 
de ontwerpen gemaakt. Hierin benaderen we 
het gebied als één stadspark dat is verdeeld in 
drie gebieden: Bospark, een stadskamer (Oude 
Raadhuis) en een stadslaan (Burgemeester 
Visserpark). In dit onderzoek ligt de focus op de 
stadskamer. 

Analyse - Alphen aan den Rijn Visie - Alphen aan den Rijn

‘Inclusie begint bij een 
gebouw toegankelijk 

maken voor iedereen.’
 Lyongo Juliana, Lyong Architecture

Achtergrond en vertrekpunt
Samen met de gemeente Alphen aan 
den Rijn -hebben we gekeken naar 
mogelijkheden voor het Oude Raadhuis. 
Het is een vertaling van een beleidsambitie, 
meer inclusieve gebouwen, naar de 
ruimtelijke praktijk. Het gebouw moet 
een bruisende, culturele plek worden 
voor iedereen. Ondanks dat de omgeving 
van het raadhuis aardig bebouwd is, 
blijft het Oude Raadhuis met plein, park 
en laan een autonoom element in de 
stedelijke structuur. Dit is kenmerkend 
voor raadhuizen die voor de jaren zestig 
gebouwd zijn. 

Inzichten
Het raadhuis is goed te bereiken, maar 
routes erheen zijn niet uitnodigend. Vanuit 
het park kun je de drukke straat oversteken 
naar het gebouw, maar de asymmetrische 
opzet en verkeersintensiteit worden als 
barrière ervaren. 

Aan de andere zijde van het gebouw 
nodigen grote boomkransen en 
geparkeerde auto’s op de stoep niet uit 
naar het gebouw te wandelen. Opmerkelijk 
is dat er nooit aansluiting is gecreëerd 
tussen de stadslaan (Burgemeester 
Visserpark) en de Oude Rijn.

Ruimte voor nieuwe ideeën / Bouwstenen voor Sociaal - gemeente Alphen aan den Rijn - Lyongo Architecture - gemeente Delft - Atelier Groenblauw
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We zijn meerdere keren met de gemeente op 
locatiebezoek gegaan. Samen met Bouwstenen 
hebben we de insteek bepaald. Gedurende het 
project hebben we wekelijks contact gehouden 
met beide organisaties over de voortgang. 
We verzachten de overgang naar het gebouw 
door aan beide zijden een terras toe te voegen. 
Deze tussenruimten maken het gebouw toegan-
kelijker, je bent hier onderdeel van het gebouw én 
van het plein, park. De terrassen zijn zo ontwor-
pen dat ook de rolstoelgebruiker een monumen-
tale toegang krijgt. Via de centrale hal verbinden 
we de terrassen. Dit kan eenvoudig door twee 
ramen tot deur te maken. Zo wordt de route dóór 
het gebouw ook aantrekkelijker. 
Qua omgeving van de stadskamer, het raad-
huis, stellen we het volgende voor. De kamer 
benadrukken we door het te omzomen met 
bomen. Om deze met de omgeving te verbin-

den zorgen we dat looproutes aansluiten op de 
straten en routes van de gebruikers. De Prins 
Bernhard weg krijgt een verhoogde oversteek om 
zo de stadskamer met het Bospark te verbinden. 
Ook hier maken we doorlopende routes voor de 
voetganger.
Ook intern kan het toegankelijker worden 
gemaakt. Centraal staat de verbinding met de 
entrees, de terrassen waarop we de beweeg-
routes inrichten. 
Daarnaast willen we de verbinding, met minimale 
aanpassingen, op de eerste verdieping doortrek-
ken. Wel adviseren we voor meer openheid de 
borstweringen bij de trappen te vervangen met 
een transparant hek. 
Met deze aanpassingen blijven de monumentale 
waarden behouden. Tegelijkertijd openen we het 
gebouw voor iedereen.

Uitwerking - Alphen aan den Rijn

Terrassen 
aan de oost- en westzijde van het Raadhuis.

Van park naar gebouw
We verzachten de overgang door terrassen toe te voegen.

Heldere interne routing
die de relatie met de omgeving aangaat.

Analyse - Delft

‘Een groenblauwe ruimte 
voor kind én dier.’ 

- Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw

Achtergrond en vertrekpunt
Samen met de gemeente Delft 
onderzoeken we hoe we een 
nieuwbouwschool zo groenblauw mogelijk 
kunnen inzetten. De school voor primair 
onderwijs ligt op de noordoosthoek 
van een bouwblok langs de Schie en 
aan het toekomstige Schiepark. Bij 
de start van het project was alleen 
een massastudie beschikbaar en een 
mogelijke schoollocatie bekend. De 
noord- en oostgevels zijn de oude 
kabelfabriekgevels, met daarop 
aansluitend een speelplein grenzend aan 
het Schiepark. 

Inzichten
De school komt op de plek van de oude 
NKF-kabelfabriek en wordt onderdeel 
van een nieuwe stadswijk. In deze 
hoogverdichte stedelijke transformatie is 
het een uitdaging om de schoolkinderen 
goede buiten- en speelruimte te bieden. 
De budgetten voor nieuwbouw van scholen 
zijn namelijk beperkt. 
Een nieuwe aanpak waarin de kinderen ook 
gebruik kunnen maken van de stedelijke 
buitenruimte en het schoolplein openstelt 
voor de buurt, biedt meer ruimte voor 
iedereen. 

1. Perceel afkoppelen van het hemelwaterriool en het hemelwater volledig 
op eigen terrein verwerken, tot 70 mm per uur. Als er meer regen valt, is 
afvoer naar openbaar gebied toegestaan. 

2. Realiseren van intensief groen met een omvang van ten minste vijftig 
procent van het perceeloppervlak door (dak)tuinen en/of groene gevels.

3. Tweehonderd liter water per vierkante meter groen vasthouden voor 
daktuinen en dergelijke (waarbij het groen geen toegang heeft tot het 
grondwater). 

4. Tenminste veertig procent van alle gevelvlakken warmtewerend 
uitvoeren (Breeam8). Ook groene oppervlakken vallen hieronder. 

5. Voldoen aan de eisen van ‘Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen’ 
(middelgroot project) van de gemeente Delft.

Boven: eerste schets voor hoe een natuurinclusieve school eruit kan zien.
Links: huidige situatie; oude kabelfabriek

Ruimte voor nieuwe ideeën / Bouwstenen voor Sociaal - gemeente Alphen aan den Rijn - Lyongo Architecture - gemeente Delft - Atelier Groenblauw
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Visie - Delft Uitwerking - Delft

Ruimte voor nieuwe ideeën / Bouwstenen voor Sociaal - gemeente Alphen aan den Rijn - Lyongo Architecture - gemeente Delft - Atelier Groenblauw

Interpretatie opgave
In dit project besteden we aandacht aan 
het integreren van de klimaateisen en 
natuurinclusiviteit in de ruimtelijke structuren. 
We onderzoeken hoe we klimaatmaatregelen en 
biodiversiteit zo kunnen inzetten dat ze bijdragen 
aan een interessantere omgeving. Eén die 
uitnodigt tot bewegen, spelen en verblijven. Het 
doel is nieuwe concepten voor klimaatadaptieve 
en natuurinclusieve publieke (ontmoetings-)
plekken in beeld te brengen. 
Delft is partner van het Klimaatconvenant van de 
provincie Zuid-Holland. De gemeente heeft ook 
eigen beleid op natuurinclusief bouwen.

Aanvliegroute
We laten zien wat minimaal moet en makkelijk 
kan. Dat biedt keuzeruimte. De kaders van 
het Klimaatconvenant en Delft hebben we 
samengevoegd en als meetlat gehanteerd 
voor onze uitgebreide studie naar hoe een 
groenblauwe school eruit moet zien. Ook hebben 
we onderzoek gedaan naar de gezondheid van 
kinderen en hoe biodiversiteit bijdraagt aan een 
educatieve ontwikkeling.

Het gebruiken van groenblauwe maatregelen 
heeft effect op drie niveaus. Ten eerste op het 
gebouw: de gevel wordt voor bijna de helft groen, 
krijgt een retentiedak en heeft een aangrenzend 
groenblauw plein. Hiermee verbeteren we het 
leefklimaat van de buurt. Aan de hand van onze 
studie zijn er een aantal plant- en diersoorten dat 
zich hier kan vestigen, zoals de gierzwaluw en 
vleermuis. Een belangrijk punt is wateropvang. 
We hebben daarvoor twee varianten uitgewerkt 
(zie afbeeldingen): 

• variant 1: Honderd procent retentie op het dak; 
dat bergt de vereiste 70mm neerslag in het re-
tentiedak. Zo zorgt het groene dak voor zichzelf, 
zowel qua opslag als ook voor de bewatering van 
het groen. Planten en de halfverharding voor de 
fietsenstalling nemen veel van het regenwater 
direct op. 

De rest wordt verwerkt in de wadi en in een ver-
laagd zitgedeelte (amfitheater). 
• variant 2: Vijftig procent retentie, vijftig procent 
regenwatergebruik. Een deel van het regenwater 
van het dak wordt ondergronds opgeslagen 
als spoelwater voor de toiletten om de tuin te 
sproeien.

Ten tweede wordt - door het toevoegen van een 
groene gevel met vogelvoorzieningen, bloemrijk 
grasland, inheemse planten en een wadi - een 
natuurlijke habitat gecreëerd, waar verschillende 
dieren zich kunnen vestigen. 

Ten derde krijgen kinderen een beter speelkli-
maat. Dit heeft een bewezen, positief effect op 
hun sociale en motorische ontwikkeling.

Visie schoolplein
Veel groen en ruimte 
om te spelen en van 
te leren.

Visie schoolplein
Ruimte voor kind, plant 
en dier.

1 2 3 4 5 6 7 8

bloemrijk grasland wadi

grenzend aan de gevel

inheemse struiken
en heesters

verharding boomgroepen halfverharding amfitheater voor
infiltra�e

max. 50 m van de gevel

fietsenstalling met 
halfverharding en hagen 

oost-gevelzone

gevelhabitat

de Schiereten�edak west-gevelzone
daktuin habitat

reten�edak

Regenwater 
100% groendak (variant 1)

70 mm bergen op dak 

1 2 3 4 5 6 7 8

bloemrijk grasland wadi

grenzend aan de gevel

inheemse struiken
en heesters

verharding boomgroepen halfverharding amfitheater voor
infiltra�e

max. 50 m van de gevel

fietsenstalling met 
halfverharding en hagen 

oost-gevelzone

gevelhabitat

de Schiereten�edak west-gevelzone
daktuin habitat

regenwatergebruik

Regenwater 
Regenwatergebruik + groendak (variant 2)

284 m^2 groendak 
766 m^2 tradioneel dak 

Oostgevel 
verplicht indien passend: 
• nestplaatsen voor spreeuwen (inclusief biotoop)  
• 6 nestplaatsen voor huismus (inclusief biotoop) 
• zomerverblijfplaatsen vleermuizen 
• warmtewerend (bijdrage aan 40% totaalopgave) 

zone geschikt voor 
grondgebonden 
klimplanten

zone minder geschikt voor  
nest/verblijfplaatsen 

zone geschikt voor nest/ver-
blijfplaatsen 

zone geschikt voor 
nest/verblijfplaatsen en 
grondgebonden 
klimplanten

glasoppervlak 

5,5 m 

huismus 
passer domesticus

• nestkasten in cluster geplaatst 
• minimaal 6 nestkasten bij middel-
groot project
• niet boven ramen
• invliegopening 3,5 cm 
• minimale hoogte 3 m, liefst > 5,5 m 
<12 m 
• onderlinge afstand > 0,5 m 
• ingangen op het noorden, oosten 
en/of noordoosten 
• <50 m biotoop van inheemse 
heesters/struiken, klimop, (on)kruid, 
zand en ondiep water (2 cm) 
• kastgrootte 15 x 8 cm  

• nestkasten in groepjes van 3  
• hoogte > 3 m <40 m 
• broedt in zowel spechten als 
gierzwaluwkast 
• ingangen op het zuiden, oosten 
en/of zuidoosten
• grenzend aan een grasveld voor 
aanwezigheid voedsel 
• kastgrootte 43 x 17,5 x 17,5 cm  

• zomerverblijfplaats 
• minimaal 6 verblijfplaatsen bij 
middelgroot project 
• hoogte > 4 m <50 m 
• grenzend aan bestaand of nieuw 
groen 
• alle windrichtingen 
• op de hoek van het gebouw 
• kastgrootte 50 x 80 cm 

spreeuw 
sturnus vulgaris

vleermuis
chiroptera

• koloniebroeder
• nestkasten in cluster geplaatst 
• minimaal 6 nestkasten bij middel-
groot project
• liefst niet boven ramen
• invliegopening aan onderzijde 
nestkast 
• minimale hoogte 6 m, liefst > 15 m
• aanvliegroute 3 m vrij van opstakels 
(openslaande ramen, balkon e.a.)
• onderlinge afstand > 0,8 m 
• ingangen op het noorden, oosten 
en/of noordoosten 
 • onder dakrand/overstek 0,3 m
• kastgrootte 43 x 17,5 x 17,5 cm  

gierzwaluw
apus apus 

0,5 m
14,4 m 

grondgebonden 
schaduwplanten

wilde hop, winterjasmijn

Zone >

Zone <

8 m 

8 m 

Variant 1 Variant 2

Onze visie: Natuurinclusief inrichten van de Oostgevel
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Volgende stappen en aanbevelingen
Alphen aan den Rijn - Ons advies aan de 
gemeente Alphen aan den Rijn is de functie van 
het gebouw vast te stellen (cultureel, kantoor 
etc.). Zodra die bekend is, kan op basis van 
deze studie invulling gegeven worden aan 
het restaureren en renoveren van het Oude 
Raadhuis. Belangrijkste interventie is het 
gebouw, zowel exterieur als interieur, open en 
toegankelijk te maken; ongeacht welke functie 
het gebouw ook gaat krijgen. De verbinding met 
het park blijft behouden en wordt versterkt. Het 
gebouw wordt teruggegeven aan de stad. Verder 
adviseren we om bij vervolgstappen aandacht te 
besteden aan verduurzamingsmaatregelen.

Delft - Nieuwe uitdagingen van biodiversiteit 
en natuurinclusie vragen niet alleen nieuwe 
maatregelen en creativiteit van de ontwerper, 
maar ook meer budget. Daar lopen plannen 
vaak op stuk, want meer groen betaalt zich 
niet direct uit aan de school zelf.  Advies voor 
gemeenten is om deze ambities vast te leggen 
in beleidskaders, zoals in de onderzochte casus 
in Delft. De aanbevelingen op basis van onze 
haalbaarheidsstudie liggen bij de gemeente.
In de verdere uitwerking hiervan zullen 
ontwerpers en gemeente aansluiting moeten 
zoeken met het Schiepark en andersom. 

What’s next?

Het Oude Raadhuis vanuit het Burgermeester Visserpark

‘De ontwerpen zijn een inspiratie 
voor publieke plekken die passen 

bij hedendaagse beleidsdoelen.’

Amfitheater en  waterberging

‘Nieuwe uitdagingen op het 
gebied van biodiversiteit en 

natuurinclusie vragen niet alleen 
om nieuwe maatregelen en 

creativiteit van de ontwerper,
maar ook meer budget.’
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Waardevolle 
Woonlandschappen

De druk op het landschap neemt alsmaar toe. Hoge 
productiedoelstellingen hebben een negatieve 
impact op de biodiversiteit en klimaatverandering 
vraagt om immense ingrepen. Daarbovenop komt 
een woningbouwopgave die deels ook in het 
buitengebied zal landen. Kan de woningbouwopgave 
als hefboom fungeren om de regio te transformeren 
tot een waardevol woonlandschap? Een gezond en 
aantrekkelijk woonlandschap dat naast voedsel- en 
grondstoffenteelt ook waardevol is door ‘groen-
blauwe’ diensten te leveren? 

Etten-Leur, Zevenbergen en Prinsenbeek

Waardevolle Woonlandschappen / Studio Marco Vermeulen - Vereniging Deltametropool - gemeentes Breda, Moerdijk, Etten-Leur - NEPROM - Staatsbosbheer

Betrokkenen:
Studio Marco Vermeulen 
+ Marco Vermeulen, Bram 
Willemse.
Vereniging 
Deltametropool + Paul 
Gerretsen, Dorien de 
Voogt.
Gemeente Breda + Peter 
van Schie, John Bakker, 
Frank Raaijmakers, 
Laetitia ten Horn.
Gemeente Moerdijk 
+ Katja de Haan, Bella 
Verschoor.
Gemeente Etten-Leur + 
Peter-Paul Stoof, Kitty van 
Baaren.
NEPROM + Desirée 
Uitzetter.
Staatsbosbeheer + Jan 
Janse.

Toekomstbeeld: 
Amfibische 
woonlandschappen bij 
Zevenbergen
Langs het Zwanengat, 
aan de zuidzijde van 
Zevenbergen, vormen 
woonclusters een 
geleidelijke overgang 
tussen stad en 
landschap. Door de 
woningbouwvraag te 
combineren met de 
waterbergingsopgave 
ontstaat een woest 
amfibisch landschap 
met veel ecologische 
gradiënten. Natte 
gewassen, zoals riet en 
lisdodde, worden geteeld 
voor bouwmaterialen. 
De woningen worden zo 
letterlijk uit het lokale 
landschap opgebouwd. 

Door de terugkeer van het oorspronkelijk uiterwaardenlandschap is het gebied ingericht om 
water vast te houden tijdens piekbuien, of om op te slaan ten tijde van langdurige droogte. De 
nieuwe natuur vormt een ideaal leefgebied voor moeras-, weide -en akkervogels en amfibieën. 

Het hoge grondwaterpeil maakt de teelt van nieuwe natte gewassen zoals lisdodde, riet en 
wilgen mogelijk. De nieuwe woonclusters rond de Mark en het Zwangengat worden met deze 
lokale materialen gebouwd.

Kleine stroompjes verbinden de nieuwe woonwijk met het Zwanengat en de Mark. Een HOV- 
en een snelfietsnetwerk verbinden de nieuwe woonwijk met de omliggende kernen. 

2

3

1

1

3

2

  Stad en dorp, Landbouw, Natuur25
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Interpretatie opgave
Lange tijd was de handel in turf de belangrijkste 
economische drager van de regio en meer 
dan vijf eeuwen aan grondstofwinning heeft 
zijn sporen achtergelaten in het landschap. 
Tegelijkertijd herinneren de turfhavens ons aan 
de verbondenheid tussen het landschap en de 
stad. Deze balans willen we in ere herstellen. Zo 
transformeert de regio naar een landschap van 
gradiënten, met kwelnatuur als ecologische kern, 
een beschermde schil van natte teelten langs de 
flanken en landschappelijke woonwijken rond de 
bestaand kernen.

Aanvliegroute
Met de nieuwe definitie van de ‘waarde van het 
landschap’ gaat Studio Marco Vermeulen samen 
met de gemeenten Breda, Moerdijk en Etten-
Leur, Staatsbosbeheer en de NEPROM op zoek 
naar een nieuwe balans tussen verstedelijking, 
landbouw en landschapsontwikkeling. We 
ontwikkelen een divers pallet aan waardevolle 
bouwstenen voor het landschap van de 
toekomst. Een landschap dat niet alleen 
productief is, maar waardevol door de mix van 
diensten die het levert.

Analyse Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Denken we aan waardevol landgebruik, 
dan denken we vaak aan productieve 
landbouwgronden. We gaan ervan uit 
dat waarde iets is dat gewonnen kan 
worden. Toch bestaat de waarde van het 
landschap uit veel meer dan opbrengsten. 
De Verenigde Naties heeft de twintig 
(eco)systeemdiensten die het landschap 
levert, benoemd en in geld uitgedrukt. 
Hierdoor kunnen bijdragen van ‘zachte’ 
diensten meegenomen worden in de 
waardebepaling van verschillende vormen 
van landgebruik. De waarde van twee 
ecosysteemdiensten stijgt de laatste jaren 
explosief: de teelt van grondstoffen (voor 
de bouw en industrie) en de 

koolstofvastlegging in het landschap. 
De vraag naar duurzame materialen 
groeit en de teelt hiervan wordt, onder 
andere voor de woningbouw, een steeds 
interessanter verdienmodel voor de 
agrariër. Tegelijkertijd is het door de 
stijgende prijs van emissierechten nog 
nooit zo rendabel geweest om CO2 op 
te slaan in het landschap. Deze drie 
factoren, een stijgende vraag naar 
hernieuwbare grondstoffen, een duurzaam 
toekomstperspectief voor de agrariër en 
de CO2-opslagpotentie in het landschap en 
in de woningbouw, zijn de aanjagers voor 
een nieuw, waardevol landschap.

Inzichten
Het buitengebied van de drie onderzochte 
gemeenten is enorm divers. Het beekdal 
van de Mark ten zuiden van Breda, 
hoge zandruggen met naaldbomen 
en heidegronden in het oosten, 
moeraslandschappen in het middengebied 
en de meanderende rivier de Mark en 
de kleipolders in het noorden. Als de 
woningbouwopgave van enkele duizenden 
woningen uitgaat van deze verschillen en 
woonwijken gebouwd worden met lokale 
materialen uit het landschap, kan de 
woningbouwopgave als hefboom fungeren 
voor het ontwikkelen van een waardevol 
landschap. 

Kan de woningbouwopgave het 
landschap transformeren van 

een ‘producerend’ naar een 
‘waardevol’ landschap in de 

breedste zin van het woord? 

Een landschap opgebouwd vanuit de logica van de bodem en het watersysteem
Op de grens van zand met klei (Naad van Brabant) is een bijzondere kwelnatuur ontstaan. Het toekomstig waardevolle landschap volgt de logica van dit 
watersysteem, met kwelnatuur als kern en een beschermde schil van natte teelten langs de flanken.

De monetaire waarde van het landschap, voorbeelduitwerking populierenbos
Ecosysteemdiensten zijn diensten die het landschapstype aan de samenleving levert. 
Door deze diensten in samenhang te bekijken kan de totale (monetaire) waarde van het landschapstype worden bepaald.

Bouwstenen voor het landschap van de toekomst
Op basis van studies van de Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek is de waarde van verschillende landschapstypen 
onderzocht. Bovenstaande tabel geeft een inschatting van hun intrinsieke waarde. De waarde van landschappelijke bouwstenen is nu vergelijkbaar. 

Stadspark Peilverhoging veen Voedselbos Agroforestry Silvopastures Natte voedselteelt

Bosreservaat Veenmosteelt Moerasbosreservaat Populierenteelt Olifantsgras Eiken- en essenplantage

Lisdoddeteelt Strokenteelt Wilgenteelt Rietteelt Houtwallen Wegbeplanting

zand

klei

veen

productie diensten

regulerende diensten

culturele diensten

ondersteunende diensten

Waardevolle Woonlandschappen / Studio Marco Vermeulen - Vereniging Deltametropool - gemeentes Breda, Moerdijk, Etten-Leur - NEPROM - Staatsbosbheer
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BUURTSCHAPPEN IN HET VOEDSELBOS

KLEINSCHALIG EN AANTREKKELIJK LANDSCHAP DOOR SILVOPASTURES

KLEINSCHALIG EN AANTREKKELIJK LANDSCHAP DOOR AGROFORESTRY

TRANSFORMATIE ZWARTENBERGPOLDER TOT KWELNATUUR

MOGELIJKE AANSLUITING MET A59 & A16

VERBETEREN NOORDELIJKE RONDWEG BREDA

AMFIBISCH WONEN IN EEN RIETLANDSCHAP

WONEN IN EEN MODERN CULTUURLANDSCHAP

VERDICHTEN BINNENSTAD 
MET LOKALE MATERIALEN

WONEN IN EEN MODERN CULTUURLANDSCHAP

Volgende stappen en aanbevelingen
Het onderzoek is een verkenning die prikkelt 
en aanzet tot een gesprek. De ontwikkelde 
denkrichting en methodologie bieden 
inzichten op meerdere schaalniveaus. Omdat 
de oorsprong van de opgave bij de regionale 
investeringsagenda (RIA) van de regio Breda 

ligt, is het belangrijk de resultaten in deze 
context verder te borgen. Naast koppelingen 
met het NOVI programma zoeken we ook in 
de verstedelijkingstrategie van de provincie 
Noord-Brabant naar koppelkansen bij 
woningbouwopgaven. Dit onderzoek kan daarin 
als voorbeeld dienen.

Uitwerking
Met woonwijken gebouwd uit lokale 
gewassen is de eerste stap gezet naar een 
toekomstbestendig landschap. Dit wakkert de 
vraag aan naar hernieuwbare materialen en zal 
de agrariër verleiden om lokaal grondstoffen te 
telen. Bewoners zullen zich door het natuurlijk 
materiaalgebruik verbonden voelen met het 
lokale landschap.

What’s next?

Woningen die niet ín, maar mét 
het landschap ontworpen zijn, 

waardoor ze intrinsiek onderdeel 
worden van het landschap: 
gewortelde woonbuurten.

meer informatie:
www.marcovermeulen.nl

Toekomstbeeld: 
Kwelparadijs op de Naad 
van Brabant
Door de grote kweldruk 
transformeert de 
Zwarten bergse Polder 
naar een kwelrijk natuur-
gebied, waarmee we de 
natte natuurparel Noor-
drand Midden robuuster 
maken. Dwars door dit 
landschap worden HOV- 
en fietssnelwegroutes 
aangelegd. Forenzen kun-
nen met elektrische fiets 
of kleinschalig openbaar 
vervoer op een duurzame 
manier naar hun werk.

Toekomstbeeld: 
Wonen in een modern 

cultuurlandschap
Het verdwenen boeren-

landschap aan de flanken 
van Etten-Leur wordt in 
ere hersteld. Dit casco 

vormt de basis voor een 
dynamisch landschap 

waarin gewoond wordt 
én waaruit grondstoffen 
gewonnen worden. Wo-

ningen worden gebouwd 
uit dit lokaal geteelde 

hout. Een leefomgeving 
waar ruimte is voor biodi-
versiteit, waterberging en 
de productie van voedsel 

en materialen.

Toekomstbeeld: 
Buurtschappen in een 
nieuw voedselbos
De aanleg van een 
voedselbos creëert een 
robuuste ecologische 
verbinding tussen natte 
en droge natuurgebie-
den. Tegelijkertijd vormt 
dit bos een natuurlijke 
barrière tussen Etten- 
Leur en Breda. Deze 
groene omgeving, goed 
verbonden met HOV, is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
ouderenzorgcentra en als 
recreatiegebied voor de 
omliggende woonbuurten.

De transformatie van een productief naar een waardevol woonlandschap
Een gradiëntenlandschap van robuuste natuur en aantrekkelijke woonlandschappen. Elke buurt krijgt zijn eigen karakter, passend bij het landschap en 
gebouwd uit lokale materialen. Natuurontwikkeling, zoals het niet meer droog pompen van de Zwartenbergse polder, draagt bij aan de CO2-reductie.

0 1 km

beschermde kernnatuur
groen-blauwe mantel
molenbiotoop of schootsveld
monumentale windmolen
beuken – essenbos

naaldbos
moerasbos
moeras
rabattenbos
peilverhoging veen & zonnepanelen

grootschalige strokenteelt
agroforestry 
silvopastures 
natte voedselteelt
voedselbossen

aquatisch woonlandschap
buurtschappen in een voedselbos
wonen in modern cultuurlandschap
HOV- en snelfietspaden
knooppunt multimodaal netwerk

Het rivierengebied van 
de Mark anno 2022
De gemeenten hebben 
de ambitie om een 
’30 minuten regio’ te 
worden: duurzaam van 
de ene naar de andere 
woon- of werklocatie 
of voorziening binnen 
dertig minuten. Een 
netwerk van HOV- en 
fietssnelwegen verbindt 
de drie treinstations met 
de nieuwe woonwijken en 
het middengebied.
Zo ontstaat een duurzaam 
mobiliteitsnetwerk zonder 
nieuwe ‘autowijken’. 

wilgenteelt
lisdoddeteelt
rietteelt
(stads)park

STATION ZEVENBERGEN

ZOEKGEBIED 1.000 WONINGEN

ZOEKGEBIED 1.000 WONINGEN

STATION PRINSENBEEK

STATION BREDA

STATION ETTEN-LEUR

ZOEKGEBIED 1.300 WONINGEN
ZOEKGEBIED 1.000 WONINGEN

NATUURGEBIED NOORDRAND MIDDEN 

Waardevolle Woonlandschappen / Studio Marco Vermeulen - Vereniging Deltametropool - gemeentes Breda, Moerdijk, Etten-Leur - NEPROM - Staatsbosbheer

https://www.marcovermeulen.eu/nl/projecten/waarde+n+volle+woonlandschappen/
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Betrokkenen:
Gemeente Meijerijstad + 
Veronique de Wit.
Rombout Frieling lab +   
Rombout Frieling.
Platform Ondernemend 
Meijerijstad + Jos van Asten.
Arriva + Dieter Klein Nagel-
voort, Bart Assendelft.
BUas + Joost de Kruijff.
Volvo Bus + Bas Dubois.
Provincie Noord-Brabant + 
Arjan Klapwijk.
Railforum + Corina de Jongh.
DOVA + Jan van Selm.
CROW + Guy Hermans.

Anders naar 
en van Veghel

In Veghel werken veel meer werknemers dan er 
wonen. Hoofdkantoren van grote, groeiende bedrijven 
als Jumbo en Vanderlande trekken ruim 35.000 
werknemers uit de wijde omtrek. Momenteel pendelen 
deze, vrijwel zonder uitzondering, per auto. Dit leidt tot 
opstoppingen. In dit project zoeken we duurzamere 
reisalternatieven op deze uitdagende locatie, zonder 
treinstation. We ontwerpen prototypereizen voor een 
selectie van échte Veghelse werknemers, én proberen 
deze in het echt uit. 

Meierijstad

Anders naar en van Veghel / Gemeente Meijerijstad - Rombout Frieling lab

 Mobiliteit26
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Verkeersmodel
Het verkeersmodel (aantal voertuigen tijdens ochtendspits  tussen 
7 en 9 uur) laat de knelpunten goed zien. Wanneer werknemers van 
het Jumbohoofdkantoor anders reizen leidt dit tot een afname van 
opstoppingen op veel knelpunten. 

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

Woonlocaties
Door de woonlocaties van Veghelse werknemers in één overzicht te 
visualiseren, konden we werknemers selecteren die langs knelpunten 
komen als representanten van een grote groep. Zo blijkt dat meer dan 15% 
van de werknemers in de gemeente Eindhoven woont.

Alternatief: 
Speed-Pedelec
De werkneemster uit 
Helmond bleek twee 
keer per week na het 
werk te gaan spinnen. Ze 
suggereerde zelf al om 
eens met de fiets naar 
het werk te gaan, maar 
vond 25 km heen en 25km 
terug een te langdurige 
en vermoeiende 
onderneming. Het idee 
van de speed pedelec 
ontsproot hieruit: een 
verkorte reistijd en 
inspanning werd ‘sport’. 

Echter, in de praktijk  
merkten we al gauw dat de 
pedelec weinig voordeel 
biedt als de fietspaden 
van slechte kwaliteit zijn. 
En een E-bike (zonder 
helm) blijkt dan een beter 
alternatief.

Interpretatie opgave  
Om werknemers op andere manieren naar hun 
werk te laten reizen, is een complexe opgave. 
Denken in reistijden en frequenties van OV, zoals 
vaak gedaan wordt, is niet voldoende. Vaak spe-
len ook andere behoeften een rol om de auto te 
pakken: denk aan het wegbrengen van kinderen, 
of de mogelijkheid om in de auto te bellen. In dit 
project maakten we zulke behoeften inzichtelijk 
en adresseerden deze in alternatieve reizen, om 
tot veranderingen te komen.  
  

Analyse Visie

‘Ik vind het echt heel raar 
dat ik achter iemand uit de 

straat aan rijd, dagelijks!’
 Forens

Achtergrond & vertrekpunt
We willen in dit project zowel woon-werk-
verkeer naar Veghel verduurzamen, als de 
knelpunten aldaar ontlasten. Nu in de loop 
van het jaar de reisbewegingen na de pan-
demie weer snel zijn toegenomen, hebben 
we dit moment aangegrepen om met werk-
nemers mee te reizen en hun behoeften 
diepgaand in kaart te brengen. Op basis 
daarvan ontwerpen we alternatieve reizen 
en proberen deze uit. Doelstelling is om te 
ontdekken welke interventies nodig zijn om 
alternatieve reizen te faciliteren. 

Inzichten
Bij het in kaart brengen van knelpunten 
bleek al snel dat van de grootste Veghelse 
bedrijven het hoofdkantoor van Jumbo 
de meest interessante onderzoekslocatie 
is. Jumbo werknemers reizen namelijk 
vaak via knelpunten aan de N279, A50 en 
Corridor. Bovendien is de Jumbo casus 
extra uitdagend, omdat de dichtbijzijndste 
bushalte op vijftien minuten looptijd ligt. 

De woonlocaties van medewerkers van 
Jumbo en andere bedrijven hebben we in 
een grafisch overzicht weergegeven. Hier-
uit blijkt dat werknemers uit de gemeenten 
‘s-Hertogenbosch, Helmond, en Eindhoven 

en hun randgemeenten bijna een derde van 
de werknemerspopulatie uitmaken. 

Uit deze groepen hebben vier proef-
personen zich aangediend. Zij reizen allen 
(vrijwel) dagelijks per auto in de spits naar 
Veghel en wonen op 20-25 kilometer-
afstand. Voor deze afstanden is de auto 
vaak aantrekkelijk. Alternatieven liggen 
niet voor de hand: zowel per fiets als per 
openbaar vervoer kost minstens drie keer 
zoveel reistijd. Over het algemeen is dat niet 
acceptabel, omdat ze reistijd als verloren 
tijd ervaren. 

Anders naar en van Veghel / Gemeente Meijerijstad - Rombout Frieling lab

Aanvliegroute
Om specifieke behoeften boven tafel te krijgen, 
werkten we in dit project zeer sterk kwalitatief. 
We reisden mee met een aantal geselecteerde 
werknemers, bevroegen hen en namen de reizen 
op. Uit onze analyses ontwikkelden we alternatie-
ve reizen, die we vervolgens met de werknemers 
uitprobeerden. Ook tijdens deze reizen stelden 
we vragen en namen we de gebeurtenissen op. 
Deze inzichten bundelden we vervolgens in een 
serie concrete aanbevelingen. 

 

Alternatief: 
Carpool
De werkneemster uit 
‘s-Hertogenbosch had tot 
voor kort geen idee waar 
haar collega’s woonden. 
De pandemie is hier deels 
debet aan. Door haar in 
contact te stellen met 
een aantal collega’s die 
dichtbij wonen, is ze met 
hen gaan carpoolen. 
De garantie van een 
alternatief, mocht de 
carpool op de terugreis 
misgaan, hielp om dit uit 
te proberen. 
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Volgende stappen en aanbevelingen
De diverse reizen hebben een rijkheid aan aan-
bevelingen opgeleverd: van verbeterde voor-
rangssituaties voor fietsers en fietspaden, tot het 
zorgen voor looproutes tussen bushaltes in twee 
richtingen, zodat een gestalde fiets vanaf beide 
haltes bereikbaar is. 

Maar zelfs met een aantal simpele interven-
ties kunnen de werknemers structureel anders 
reizen. Door over eigen terrein een looproute te 
maken, kan Jumbo de looptijd naar de bushalte 
met 5 minuten verkorten. Vervoerder Arriva kan 
inspelen op de behoeftes door de lege tegen-
ritten van de in ontwikkeling zijnde ‘Business 
Liner’ in te zetten voor werknemers die reizen 
vanuit Eindhoven richting Veghel. 

Het gaat echter niet alleen om infrastructuur: 
het faciliteren van een goede fietstas of een 
‘thuiskomgarantie’ bij noodgevallen is net zo 
belangrijk. En Jumbo kan werknemers extra sti-
muleren door reizen ook te vergoeden als die niet 
met de (betaalde) lease-auto gemaakt worden. 

De gemeente en andere betrokken partijen zijn 
enthousiast. Om dit om te zetten in actie zijn we 
op allerlei niveaus in gesprek en presenteren 
we uitkomsten op diverse fora zoals ‘Kruispunt 
Brabant’. We hebben alle vertrouwen dat de aan-
bevelingen door betrokkenen omgezet worden in 
structurele verandering! 

Meereizend met de verschillende werknemers, 
komen we tot diverse ontdekkingen. 

Zo ontdekten we dat de werkneemster vrijwel 
dagelijks achter een straatgenoot aanrijdt en 
allerlei drempels ondervindt om tot een carpool 
te komen: ‘Hij begint volgens mij veel later en is 
directeur met een grote auto, dus zal nooit met 
mij mee willen.’ 

Ook ontdekten we dat op de heenreis ‘s ochtends 
tijdsdruk een rol speelt én het reismoment vaak al 
vastligt. Op de terugreis wil men juist graag flexibel 
zijn, terwijl de tijdsdruk veel minder een rol speelt. 

Uit deze inzichten zijn een viertal alternatieve 
reizen ontwikkeld én uitgeprobeerd. Deze zijn 
hierboven en hieronder toegelicht en gevisua-
liseerd op de eerste spread. Bij het prototypen 

en uitproberen hiervan ontstonden weer nieuwe 
ontdekkingen.

Zo ontdekten we dat Arriva reeds met twee lege 
‘Business Liner’ bussen terugrijdt van Eindhoven 
naar Veghel ‘s ochtends en ‘s avonds vice versa 
- en dat die een geweldige opportunity bieden: 
namelijk om op strategische P+R locaties bij 
woonwijken langs de A2 en A50 werknemers op 
te pikken en bij Jumbo af te leveren. 

Ook ontdekten we bijvoorbeeld dat een 
speed-pedelec weinig waarde heeft als de fiets-
paden erg oneffen zijn. De hobbels in het fietspad 
weerhouden je er dan van om echt snel te fietsen. 
Ook viel op hoe vaak je als (snel) fietser stil komt 
te staan omdat je voorrang moet verlenen aan de 
auto, die je zelf nu juist hebt laten staan. 

What’s next?Uitwerking

Een voorbeeld van een aantal eenvoudige interventies rondom Jumbo

Alternatief: 
Fietsbus combinatie
De werknemer uit Best 
bleek graag meer te willen 
bewegen en bereid te 
zijn om de 20 kilometer 
terug naar huis te gaan 
fietsen. Echter hij zag het 
niet zitten om héén ook te 
gaan fietsen: ‘s Ochtends 
spelen tijdsdruk, kou 
en bezweet aankomen 
een te grote rol. Daarom 
ontwikkelden we de 
Fietsbus combinatie. 
Héén gebruikt hij de 
Business Liner waarbij hij 
de fiets kan meenemen, 
terug fietst hij en is hij 
compleet flexibel te 
bepalen wanneer hij wil 
vertrekken.

‘Het is eigenlijk wel heerlijk 
dat ik nu niet zelf hoef 

te rijden! Dat had ik van 
tevoren niet bedacht.’

 Forens

Anders naar en van Veghel / Gemeente Meijerijstad - Rombout Frieling lab

Alternatief: 
Business Liner 
Voor de werkneemster 
uit Eindhoven, met 
een jong gezin, is tijd 
zeer schaars. Daarom 
vallen veel reguliere 
alternatieven af, vooral 
omdat overstappen en 
voor-na transport te 
lang duren. De ‘Business 
Liner’ kan haar echter 
dichtbij huis oppikken 
bij een P+R langs de 
snelweg en haar ook bij 
Jumbo afzetten. Gezien 
de strakke tijden waarop 
deze werkneemster 
werkt biedt de beperkte 
dienstregeling toch 
mogelijkheden.
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Betrokkenen:
Gemeente Utrecht + 
Anouk van den Brink, 
Koen Hezemans, Marjo de 
Kraker.
Movares (StudioSK) 
+ Aimee Baars, Ivo 
Bastiaansen, Pim 
Janssen, Ricardo Kemp, 
Jessica van Rijn.

HUBs in het toekomstige 
Beurskwartier

Mobiliteit en logistiek moet bewust ingepast worden 
in de ruimte in en rond steden. Steeds vaker worden 
verschillende mobiliteitsvormen en logistiek bij 
elkaar gebracht in hubs. Dit onderzoek richt zich op 
de integratie van logistiek in de (deel)mobiliteitshubs 
en heeft als pilot de locatie Beurskwartier Utrecht. 
Een hoogstedelijke centrumwijk vraagt om een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Hoe ziet het 
HUB concept eruit waar mobiliteit en logistiek 
samenkomen in een autoluw gebied?

Utrecht

HUBs in het Beurskwartier / Gemeente Utrecht - Movares 

  Mobiliteit, Stad en dorp27

Sfeerimpressie HUB 
Beurskwartier vanaf 
het groene binnenhof
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Integrale benadering 
De verschillende aspecten waar het ontwerpend onderzoek aandacht aan 
besteedt en het bijbehorend iteratieve proces.

Referenties
Bestaande data en referenties die bijdragen aan het ontwerpproces.

Deelstromen
Welke logistieke hoofdstromen zijn er en waar bestaat de activiteitenketen van, bijvoorbeeld, facilitaire goederen en diensten uit? 
Deze hebben we voor alle stadslogistieke segmenten, waaronder facilitaire goederen en diensten, in kaart gebracht.

Ontwerp 
uitgangspunten
In het proces van ont-
werpend onderzoek zijn 
enkele ontwerpuitgangs-
punten gedefinieerd die 
de basis vormen voor 
de verschillende hub- 
varianten.

Interpretatie opgave
In steeds meer gebiedsontwikkelingen ligt de 
nadruk op autoluw. Een gebied dat zo dichtbe-
bouwd is als Beurskwartier trekt veel logistieke 
en mobiliteitsbewegingen aan. Steeds vaker 
vormt de inpassing van hubs een antwoord op 
het mobiliteitsvraagstuk. De integratie van logis-
tiek in (deel)mobiliteitshubs is de volgende stap. 
Essentieel is om het concreet te maken. Anders 
zal gekozen worden voor een traditionele oplos-
sing en daarmee mogelijk suboptimale oplossing. 

Aanvliegroute
Het ontwerpend onderzoek is een collaboratief, 
iteratief traject waarin nieuwe informatie leidt tot 
bijschaven van de schetsontwerpen. De creatieve 
samenwerking krijgt vorm in een ambitiesessie, 
enkele co-creatiesessies, interviews met partijen 
als MyPup en gemeente Amsterdam; en drie ont-
werpsessies met gemeente Utrecht. Tijdens deze 
sessies werden varianten besproken en getoetst 
op basis van hun ruimtelijke haalbaarheid met 
betrekking tot onder andere: de vierkante meters, 
gebruikers, comfort, techniek, ruimtelijke kwaliteit, 
adaptiviteit en interne connectiviteit (de relaties 
tussen verschillende programmaonderdelen). 

Analyse Visie

‘De uitdaging is om het  
collectieve karakter van 

de hub in te richten op 
individuele behoeftes en 
wensen van de bewoner.’

Achtergrond & vertrekpunt
Utrecht krijgt er vanaf 2023 een nieuw stuk 
autoluw centrumgebied bij: Beurskwartier 
met circa 3000 huishoudens, verdeeld over 
tien bouwblokken. Zo’n gebiedsontwik-
keling zorgt voor een flinke mobiliteits- en 
bevoorradingsopgave. Momenteel ver-
kennen we hoe dit binnen de toekomstige 
bouwblokken in hubs opgelost kan worden. 
Hoe komen we met een onzekere toekomst 
tot een optimale indeling van een hub? 
Dit vereist een adaptief ontwerp. (Deel)
mobiliteit en logistiek vereisen verschillen-
de ruimtelijke condities. Onze focus ligt op 
de vraag: Hoe zien de Hubs eruit waar (deel)
mobiliteit en logistiek samenkomen in een 

autoluw gebied die tegemoet komen aan de 
belangen van de verschillende gebruikers? 

Inzichten
Op basis van de berekeningen over de 
hoeveelheid logistieke bewegingen die 
het Beurskwartier zal aantrekken, is 
door de gemeente Utrecht voor ieder 
bouwblok een voorbeeldhub opgezet. 
Deze beschikt over laad- en losruimte, 
royale fietsparkeer ruimte, deelmobiliteit, 
een pakket wand, een conciërgekamer, 
technische ruimte(s) en afvalinzameling. 
Bij voorkeur zoveel mogelijk gesitueerd op 
maaiveld. Bestaande data van de gemeen-
te Utrecht zijn aangevuld met data- en 

referentieonderzoek. Vervolgens zijn de 
verschillende deelstromen als ketens in-
zichtelijk gemaakt en vertaald naar ruimte-
gebruik. Vooral het fietsparkeren blijkt een 
grote ruimtelijke impact te hebben op de 
beschikbare ruimte. Ook is de situering 
van de afvalinzameling en de pakketwand 
een uitdaging. Deze dienen zowel makkelijk 
bereikbaar te zijn voor bewoners als voor 
ophaal- en afleverdiensten. Iedere functie 
heeft zo zijn eisen en ruimtelijke beperkin-
gen. Bovendien is de ambitie niet alleen 
efficiëntie, maar ook beleving en comfort. 

HUBs in het Beurskwartier / Gemeente Utrecht - Movares 

verbinding met directe omgeving concierge in centrale positie uitbreidmogelijkheden

Mezzanine +1

Kelder -1

scheiding tussen modaliteiten sociale veiligheid

1A

2A

1B

2B

Variantenonderzoek
Verschillende variaties 
van de voorbeeld hub 
naar aanleiding van het 
ontwerpend onderzoek.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het is van belang om te beseffen dat er niet één 
oplossing is. Er zijn meerdere hub’puzzels’ te 
leggen. In dit onderzoek is een ontwerp gemaakt 
van het hubconcept dat schaalbaar is voor het 
hele Beurskwartier, en ook toepasbaar is in an-
dere gebieden. De hubs beperken zich niet alleen 
tot een verweven netwerk aan voet, fiets- en 
voertuigbewegingen op bouwblokniveau, maar 
zijn onderdeel van grotere (reis/transport) ke-
tens. Daarnaast vragen de hubs om een autoluwe 
levensstijl; niet alleen op hubniveau, maar ook op 
het niveau van de individuele levensstijlen van 
bewoners en gebruikers. 

In het vervolgonderzoek is het belangrijk aan-
dacht te besteden aan: 1). gevoeligheids- en 
risicoanalyse door een dynamische simulatie van 
de bewegingen in de hub; 2). sociaal-organisato-
rische constructies voor eigenaarschap en be-
heer. Wie is waarvoor verantwoordelijk en draagt 
welke kosten?; 3). implementatie van beperkte 
toegang voor bevoorradingsverkeer. Aan- en 
afvoertransport bepalen mede de ruimtelijke en 
organisatorische efficiency van de hubs. Daarom 
is het van belang na te denken over de kaders die 
de gemeente kan stellen.

Via een variantenonderzoek, dat geprojecteerd is 
op de toekomstige conceptopzet van de bouw-
blokken in Beurskwartier, is achterhaald welke in-
deling en organisatie van functies binnen de hubs 
ruimte-efficiënt werken en bijdragen aan een 
hoogwaardige leefomgeving. Ten grondslag aan 
deze varianten liggen enkele ontwerpuitgangs-
punten. De hubvarianten snijden discussies aan 
over eigenaarschap, mate van collectiviteit en 
technische haalbaarheid, waarmee we samen 
naar een scherp, flexibel en realistisch toekomst-
beeld toe te werken.

Door het vaststellen van kwantitatieve en ruim-
telijke voorwaarden per programmaonderdeel, 
worden binnen de hub verschillende programma-
onderdelen toegewezen. De loop-, fiets- en deel-
mobiliteitroutes en de routes voor bevoorradend 
verkeer dienen logisch, herkenbaar en ruimtelijk 
efficiënt ingedeeld te worden. Deze structuur 

biedt de basis voor verdere invulling van bijvoor-
beeld de pakketwand (bereikbaar voor alle drie 
de modaliteiten).

In dit rapport gaat de meeste aandacht naar 
variant 2B, de meest innovatieve variant. Deze 
variant betreft een flexibele hub welke op de tien 
verschillende bouwblokken geprojecteerd kan 
worden. Er is een tussenverdieping voor fietspar-
keren. Afvalinzameling vindt, toegankelijk voor 
bewoners en ondernemers en in het zicht van de 
conciërge, op maaiveld plaats met stortkokers. 
Deelmobiliteit, bevoorradend verkeer en fiets 
zijn gescheiden om veiligheid te waarborgen. De 
pakketwand is zowel toegankelijk voor passe-
rende bewoners als de bezorgbussen. Rijruimte 
voor auto’s en bevoorradend verkeer is zo effici-
ent mogelijk ingedeeld. De lift verbindt zowel de 
drie niveaus, als wel de hoogbouw dat zich direct 
boven de hub bevindt.

What’s next?Uitwerking

Isometrie van de toekomstige hub in Beurskwartier

Variant 2B
Plattegrond van 0, -1 en +1 niveaus

Doorsnede 2B

‘Flexibel ruimtegebruik is 
noodzakelijk om in te kunnen 

spelen op de onzekerheid van 
toekomstige ontwikkelingen.’

HUBs in het Beurskwartier / Gemeente Utrecht - Movares 

mezzanine (+1) en daktuin (+2)

0 -1

+1

maaiveld (0) kelder (-1)

A’ A
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Betrokkenen:
Sprout + Katrijn van de 
Vrande, Tanja Lina. 
RET + Lesly Broekaart, 
Joost van Rossum.
VPDelta + Robert van 
Roijen, Emilie Buist. 

Metrostations: op weg naar 
een klimaatadaptieve, groene, 
sociaal aantrekkelijke plek

Hoe kunnen we samen de omgeving van de metro ontwerpen 
als een open en vriendelijker omgeving waar ruimte is 
voor ontspanning en vergroening? Sprout ontwikkelt 
hiervoor een handreiking met als doel om de betrokken 
partners praktische handvatten te geven op het gebied 
van vergroening, regenwater en sociale participatie. Dit 
doen we door zowel op beleidsniveau als op beheervragen 
de juiste vragen te stellen en een gemeenschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel aan te wakkeren.

Rotterdam

Metrostations: op weg naar een klimaatadaptieve, groene, sociaal aantrekkelijke plek / Sprout - RET - VPDelta

  Mobiliteit, Stad en dorp28
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Interpertatie opgave
De stad en haar omgeving is misschien niet 
direct maakbaar, de dingen in de stad zijn wel 
gemaakt. Het moreel verantwoordelijk ontwer-
pen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen natuur en cultuur vormt voor Sprout het 
startpunt. Naast het koppelen van de thema’s 
vergroening, klimaatadaptatie, verdichting van 
de stad, zien wij dat een filosofische benadering 
vragen kan oproepen, die het bewustzijn van de 
plek van de betrokken partijen vergroot en de 
urgentie persoonlijker maakt.

Aanvliegroute
Dit onderzoek richt zich op de metrostations 
Coolhaven, Slinge en Oosterflank. In stappen 
is met betrokken partijen gewerkt: verkennend 
(welke rapporten liggen er, wat zijn belangen en 
drijf veren), via The Golden Circle methode van 
idee naar werkelijkheid en het uitwerken van 
casus Slinge. Met de Verbindingskar, die speciaal 
is ontworpen en gebouwd voor dit onderzoek, 
zijn we letterlijk per metro van station naar station 
gereisd om op locatie de netwerkbijeenkomsten 
te faciliteren.

Analyse Visie

‘Welke klimaatadaptieve 
opgaves liggen rondom de 

metrostations en kunnen 
we deze opgaves koppelen 

aan kansen?’ 

Achtergrond & vertrekpunt
Binnen het huidige filosofische debat is 
een verschuiving merkbaar; de mens is niet 
langer de controlerende, heersende partij 
staande op het statische decor van de 
Aarde. De lucht, bodem, het water, zonlicht, 
beton, bomen; het zijn allemaal gelijkwaar-
dige onderdelen, ofwel actanten. Al deze 
actanten hebben invloed op elkaar en 
spelen daarom allemaal een rol in het ont-
werpproces. In de tijd waarin we nu leven, 
waarbij het decor van de wereld lijkt te ver-
schuiven onder invloed van klimaatveran-
deringen, is het belangrijk om de relatie van 
de mens met de wereld centraal te stellen. 
Beginnend bij de lokale grond in de stad; 
microschaal rondom het metrostation.

Inzichten
Uit onderzoek van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) blijkt dat de 
genoemde drie metrostations laag scoren 
op beleving. De beleving begint niet bij het 
gebouw, maar heeft alles te maken met 
openbare ruimte eromheen. Wij signaleren 
in de metro-omgeving grote kansen voor 
klimaatadaptatie: hittepleinen, waterover-
last bij piekbuien en een hoog CO2, fijnstof 
en NOx. Uit rapporten van de GGD blijkt dat 
uitzicht op en bewegen in groen de levens-
verwachting verhoogt. Met de aanpak van 
Sprout en het adresseren en uitspreken 
van gedeelde belangen kan groen de sleu-
tel zijn tot grotere waardering van de metro. 
In plaats van op elkaar wachten en zich te-

rug trekken in eigen organisaties willen we 
een overkoepelend toekomstbeeld ontwik-
kelen waarop partijen kunnen intekenen. Zo 
kunnen er stappen genomen worden voor 
de opgave die er ligt: een socialer, groener 
en gezondere metro-omgeving.

Metrostations: op weg naar een klimaatadaptieve, groene, sociaal aantrekkelijke plek / Sprout - RET - VPDelta

Sprout, 5 thema’s
        Filosofie
        Vergroening
        Klimaatadaptatie
        Mens
        Metro
We koppelen de thema’s 
aan elkaar en kijken waar 
gemeenschappelijke 
belangen elkaar kunnen 
versterken. Zo vinden 
we nieuwe targets die 
in de agenda’s van 
de verantwoordelijke 
organisaties kunnen 
worden opgenomen. 
Targets op het gebied van 
afkoppelen regenwater, 
vergroeningskansen 
en beheer, maar ook op 
het gebied van sociale 
ontmoetingsplekken, 
welzijn, beleving en 
nieuwe vormen van 
samenwerking.

De Verbindingskar
De kar wil bewustzijn en 
verantwoordelijkheid 
vergroten bij de reizigers 
en sociale partijen 
rondom de onderzochte 
stations, als ook bij de 
eigenaren en formele 
verantwoordelijke 
partijen van het gebied 
(gemeente, MRDH). De 
kar haalt informatie op 
(interviews), legt uit 
(rapporten en folders in 
de vakjes van de kar)
en maakt zo de 
beschikbare theorie op 
een praktische manier 
uitlegbaar.

Schets verbindingskar

Kar in lift

inbreng RET & VPdelta

Voorplein Slinge

Groendak eropModel verbindingskar Werkplaats

Kinderfaculteit Vitaal Pendrecht

Aankomst Coolhaven

Reiziger Metro

Wandeling naar Metro

Irene Woonstad

Visie Hollandse Delta

Arborethum Pendrecht

RET

RET

Coolhaven

Oosterflank

Slinge

Sprout
Verbindingskar

EWB-product schelpen

Probleem: de drie onderzochte plekken voelen versteend en machinaal 
aan De omgeving van de onderzochte stations (mede bepaald door de 
RET) zijn stedelijk, vaak verouderd, weinig poreus. UIt het rapport ‘OV-
knooppunten’ van Metropool R’dam Den Haag blijkt, dat de waardering 
omhoog moet.

Probleem: mens is verleerd te zien waarvan ze afhankelijk is 
In het westerse denken zit sinds de moderniteit de dichotomie natuur - 
cultuur. De natuur heeft nut en opbrengst voor de mens. De mens onder-
zoekt de natuur op afstand, waardoor de afhankelijkheid onderbelicht is.

In dreams begin responsibility (William B. Yeats)  
De overlappende fysieke ruimte rondom de metro wordt door de Sproutkar 
en gemaakte ontwerpbeelden bespreekbaar. Door kennis uit onderzoeken 
en kunde te delen worden gedeelde belangen en drijfveren zichtbaar.  

Probleem: geen integrale visie op de fysieke ruimte rondom het station
De verschillende (semi-) overheden en bedrijven zitten elk in een eigen 
organogram met eigen onderzoeksrapporten en targets. De organisaties 
zijn zeker bereidwillig; allen zijn open en betrokken geweest bij dit project. 

Verbindingskar

Handreiking

RET

RET
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Volgende stappen en aanbevelingen 
Sprout wil zich graag doorontwikkelen tot een 
professioneel ontwikkelingsteam met als doel 
Metrostations te transformeren naar klimaat-
adaptieve, groene, sociaal aantrekkelijke plekken. 
De roep om iets te doen, vanuit Huis van de Wijk, 
omwonenden, reizigers was tijdens het onder-
zoek duidelijk hoorbaar. Organisaties nodigden 
de Verbindingskar uit. De hoop dat er eindelijk 
iets gaat gebeuren op deze plekken is groot.

Sprout beveelt aan om de urgentie van het ver-
anderen van de omgevingen van de onderzochte 
metrostations serieus te nemen. De signalen 
die we uit interviews en gesprekken met experts 
(TUDelft, Hoogheemraadschap en GGD), maar 

ook met omwonenden en reizigers opvingen, wij-
zen allen hetzelfde uit: een onveilige, versteende, 
te heette/te natte plek verlaagt het welzijn van 
(economisch zwakkere) bevolkingsgroepen en 
zet niet aan tot het nemen van de metro.
Sprout beveelt aan om uit te zoomen van de plek; 
verbind agenda’s van stakeholders, doe interna-
tionaal onderzoek en maak overstijgend beleid 
op dit soort meervoudig complexe gebieden! 
Kijk daarbij verder dan het stationsgebouw en 
de metrolijn. Ga samenwerkingsverbanden aan 
tussen RET, gemeente, andere experts én lokale 
organisaties in het gebied.

Juist het verbinden van mensen en meerdere 
agenda’s van verschillende overheidsinstellin-
gen, organisaties en bewoners heeft de Ver-
bindingskar het project een vliegende start 
gegeven. Het lokale, ecologisch bewustzijn van 
ons mensen wordt bespreekbaar rondom de kar. 
Het gehalte van stikstof en fijnstof (zie Dienst 
Centraal Milieubeheer Rijnmond, DCMR) rondom 
bijvoorbeeld Slinge is hoog. Hoe kan (bereikbaar) 
groen een bijdrage leveren aan verbeteren van 
thermisch comfort (zie www.wur.nl) en tegelij-
kertijd mensen meer laten bewegen (checklist 
gezond010, aug 2021)? Alle rapporten zijn in te 
zien op de Sprout site.
Hoe gaan we slimmer om met regenwater, ge-
filterd te gebruiken voor irrigatie en af te geven 
aan de Slinge? Samen met VPDelta zijn de drie 
casestudies bekeken en zijn er ondernemers van 
The Green Village (TUDelft) aangetrokken om 

op concrete locaties voorstellen te doen voor 
piekbuien en hittestress. Dit dient als nulmeeting. 
Modulair inzetbare oplossingen van de onder-
nemers hebben we ingetekend en technisch 
doorberekend. Wat is er nodig (financieel, beleid, 
onderhoud) om deze producten toe te passen 
en hoe kunnen we stapsgewijs daartoe komen. 
Sprout geeft ook inzicht in hoe, met deelfinan-
ciering, tot realisatie van het ontwerp te komen 
en hoe dit gedragen wordt voor de komende tien 
jaar. De noodzaak voor de transformatie naar een 
duurzame, klimaatadaptieve metro-omgeving 
om zo te komen tot luchtverbetering (luchtclub), 
omgevingsverbetering (gezond 010), regenwa-
terberging (besparing Waterschap), meer sociale 
cohesie (educatieve klimaatinclusie Rotterdam), 
meer reizigers (branding RET) en een verkeers-
veilige plek (gemeente) is overduidelijk. 
Onze keuzes vormen onze identiteit.

What’s next?Uitwerking

Toekomstscenario Door het verbinden en het gezamenlijk vorm geven aan de handreiking dienen zich op alle drie casestudies pilot-projecten aan.

meer informatie:
sproutenvironment.com

‘In dreams begin 
responsibilty.’ 

 William B. Yeats

Het ParkTuchinski 
Park

Metrostations: op weg naar een klimaatadaptieve, groene, sociaal aantrekkelijke plek / Sprout - RET - VPDelta

neerslag: waterdiepte bij 
T25   = -0,3 plaatselijk > -0.5     

neerslag: waterdiepte bij T25   
= -0,3

neerslag: waterdiepte bij 
T25   = -0,3

hittestress         
sterke hittestress

hittestress         
extreem level 1

hittestress         
extreem level 1

RET

2021 2022

ideevorming
Verbingskar

Website / Instagram

klankbordsessies teamvorming

Sprout
opdract
Rotterdams
Weerwoord

Stimuleringsfonds

analyse & onderzoek

Handreiking
voor RET / 
TU / Gemeente

Ontwerp
& 
Uitvoering

Beknopte versie naar:
• filosofie magazine
• milieudefensie
• natuur & milieu
• NRC / politiek

Doorontwikkelen meetbare rapportage
• kostenanalyse
• nulmeeting
• ontwerp
• fasering
• beheerparagraaf

Uitvoer Slinge 2023 / 2024

Uitvoer Coolhaven 2024 / 2025

Uitvoer Oosterflank 2024 /2025

Afkoppelen regenwater, Urban Rainshell, Metropolder

Drijvende tuin en afkoppelen HWA

Bufferen met een Wadi, speeltoestellen

Groenteam Stakeholders, educatie

Groenteam Stakeholders

Groenteam Stakeholders

Vormgeven groene netwerken wijkbreed

Toevoegen aan groene connectie

Vormgeven groene wandeling

gesprekken 
stakeholders
RET / TU
Gemeente

projectomschrijving

situatie zuid met omliggende partijen
onder: toekomstbeeld Slinge

situatie oost met omliggende partijen
onder: toekomstbeeld Oosterflank

centrum met betrokken partijen
onder: toekomstbeeld Coolhaven

Opgetild: Slinge

Reizigers per dag: 10.000*
overstappers pd: 22.472
*gemeten in 2019

Ondergronds: 
Coolhaven

Reizigers per dag: 
10.444*

Op maaiveld: 
Oosterflank

Reizigers per dag: 6.751*

  

https://sproutenvironment.com
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Betrokkenen:
Apto Architects + Mark 
Halbmeijer, Louise 
Remmelts.
Green Business Club +  
Diederik Imfeld.
Gemeente Amsterdam 
+ Isabelle van den 
Bouwhuijsen.

 
Pick and Bike 

Amsterdam telt 700.000 fietsbewegingen per dag. De stad 
kampt met toenemende congestie in stadslogistiek. Pick 
and Bike is een onderzoek naar fietsknooppunten onder de 
A10. Hoe kunnen we hier de veiligheid verhogen en bijdragen 
aan duurzamere stadslogistiek: pick-up points, fietsservice, 
recycling gericht op langzaam verkeer. Door service en ontwerp 
te koppelen activeren we de onderdoorgangen tot next 
generation servicepunten. Deze dragen bij aan emissievrije 
bezorgdiensten en een leefbaardere stad!

Amsterdam 

Pick and Bike / Apto Architects - Green Business Club Zuidas - Gemeente Amsterdam 

  Mobiliteit, Stad en dorp29
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Parnassusweg

Beethovenstraat

Bevragen passanten
De vraag naar bepaalde 
service op de Zuidas 
is onderzocht door 
in gesprek te gaan 
met passanten op 
de Parnassusweg en 
enquêtes af te nemen 
onder werknemers, 
werkgevers en passanten.

Workshops met 
commerciële partijen 
Onderzoeken wat 
er mogelijk is: Wat 
zijn ruimtelijke 
randvoorwaarden? Hoe 
werkt de individuele 
businesscase, hoe 
kan een gezamenljike 
businesscase werken? 

Interpretatie opgave
Voor interventies in de openbare ruimte krijg je te 
maken met veel regels. Als je als ontwerper voet 
in de aarde wil zetten, kost dit tijd en geld, wat er 
vaak niet is. 

Wij geloven er als ontwerpbureau in dat wij een 
prachtig ontwerp kunnen neerzetten waar ieder-
een gebruik van zal maken. De echte uitdaging 
is het realiseren van een haalbaar ontwerp op 
programma, businesscase, ontwerp én beleid 
wat nog steeds de visie van het concept onder-
steunt. 

Aanvliegroute
Het product is een ontwikkelplan met program-
ma, businesscase, ontwerp en proces. Wij heb-
ben de marktbehoefte en het serviceaanbod 
onderzocht door  gesprekken, interviews en 
enquêtes met werknemers, studenten, werkge-
vers en commerciële partijen.  Uit gesprekken 
met afdelingen van de gemeente Amsterdam, 
NS en RWS op bestuurlijk en operationeel niveau 
hebben wij een realistisch beeld gekregen van 
wat er mogelijk is bij de onderdoorgangen. Work-
shopsessies met commerciële partijen hebben 
input geleverd voor de businesscase. 

Analyse Visie

‘Veranderende stadslogistiek: 
van megahubs buiten de stad 

tot microhubs in de straat.’ 

Achtergrond & vertrekpunt
De Amsterdamse ringweg, A10, kent vijftien 
grote multimodale onderdoorgangen. Het 
zijn logistiek interessante locaties, maar 
ze worden ervaren als sociaal onveilig. 
Daarnaast kampt de stad met overlast en 
toenemende congestie in de stadslogistiek 
door de groeiende vraag naar bezorgser-
vice. Met Pick and Bike onderzoeken we 
hoe de onderdoorgangen aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden door het facilite-
ren van service en een betere uitstraling in 
haalbare businesscases en zo bij te dragen 
aan schonere stadslogistiek. Het onder-
zoek richt zich op de Parnassusweg en de 
Beethovenstraat op de Zuidas. 

Inzichten
Er werken ruim 52.000 mensen op de 
Zuidas. De onderdoorgangen liggen in een 
hoogstedelijk gebied, waarbij er per dag 
bijna 30.000 verkeersbewegingen op de 
Parnassusweg zijn en 22.000 op de Beet-
hovenstraat. De helft van deze bewegingen 
is langzaam verkeer. De locaties hebben 
dus een hoge potentie voor het aanbieden 
van logistieke service. 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
onderdoorgangen zijn de locaties geschikt 
voor ‘micro logisiek’ zoals pakketdiensten, 
maaltijd pick-up points, deelfietsen, horeca 
en maatschappelijke service, gericht op 
fietsers, wandelaars of klein elektrisch 

vervoer. Het toevoegen van service en 
activiteit verhoogt de sociale veiligheid. 
De onderdoorgangen zijn ruim, hebben een 
sombere uitstraling, zijn op veel plekken 
donker en er is veel lawaai. Wel zijn er po-
tentieel plekken waar groen kan groeien en 
waar daglicht komt. Deze plekken kunnen 
beter worden benut. 

Momenteel doorsnijden de onderdoorgan-
gen de Noord- en Zuidkant van de Zuidas. 
Ook de Oost- en Westkant van de onder-
doorgangen hebben geen relatie tot elkaar, 
terwijl met een goed ontwerp de onder-
doorgang kan dienen als een verbindende 
schakel.   

Pick and Bike / Apto Architects - Green Business Club Zuidas - Gemeente Amsterdam 

Station RAI

Station Amstelveenseweg 

Station Amsterdam Zuid

Station Amstelveenseweg 

P P

P

P P

Fietsenstalling voor opgang station Zuid-as in zicht Ongebruikte ruimte 

Station RAI

Station Amstelveenseweg 

Station Amsterdam Zuid

Station Amstelveenseweg 

P P

P

P P

Parkeerplekken naast de autobaan Open plekken als woestijnen tussen het verkeer Fietsparkeren
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het doel is het uitrollen van het project op de 
Zuidas. Simultaan zullen wij in gesprek gaan met 
de gemeente Amsterdam en andere gemeentes 
voor meer potentiële locaties. Door het netwerk 
van GBC hebben wij ingangen bij gemeentes en 
bedrijven op andere locaties. Concreet zullen wij 
gaan pitchen bij Zuidas en Zuidasdok om toe-
stemming te krijgen en financiering regelen om 
het project op te starten. 

Aanbevelingen zijn: Ga actief in gesprek met 
gebruikers, gemeentes en bedrijven. Je bent zelf 
de verbinder en aanjager, niemand anders zal dit 
doen. 

Blijf niet hangen in deskresearch. Wij hebben 
actief passanten bevraagd, interviews gehouden 
met vijftien commerciële partijen, zijn in gesprek 
gegaan met bedrijven en hebben veel sessies 
gehad met afdelingen binnen de gemeente: van 
mobiliteit tot duurzaamheid tot economie. Naast 
de input die deze opleveren voor het ontwerp, 
gaat het project hierdoor ook leven en dragen ze 
bij aan de naamsbekendheid van het project. De 
kunst is om het concept concreet en met goed 
beeldmateriaal te pitchen bij de juiste personen, 
waarmee je bestuurlijk draagvlak creëert, met de 
kennis op operationeel niveau. 

Het doel is een schaalbaar concept realiseren 
dat op meerdere locaties kan worden uitgevoerd: 
‘Een modulaire servicehub waarin commerciële 
partijen logistieke en gemakservice kunnen aan-
bieden voor fietsers en wandelaars om langzaam 
verkeer en lokaal ondernemerschap te stimu-
leren, de leefbaarheid en sociale veiligheid te ver-
hogen, te voorzien in de vraag naar on-demand 
service en bij te dragen aan CO2-neutrale steden. 
Wij zijn het concept met GBC Zuidas gaan testen 
bij twee onderdoorgangen op de Zuidas. Iedere 
locatie heeft andere kansen en knelpunten, maar 
er zijn ook overeenkomsten. Het grootste knel-
punt bij de onderdoorgangen op de Zuidas is het 
grote aantal betrokken stakeholders: de weg is 
eigendom van de gemeente, maar stadsdeel Zuid 
heeft hier zeggenschap over. Project Zuidas-
dok heeft de regie. Het kunstwerk is van Rijks-

waterstaat, de rails van ProRail en bouwwerken 
en poortjes van de NS. Standplaatsvergunningen 
liggen bij het Marktbureau en omgevingsver-
gunningen bij stadsdeel Zuid. Ten slotte hebben 
afdelingen Ruimte en Economie en Ruimte en 
Duurzaamheid er ook een stem in. Kans voor de 
Zuidas is de strategische ligging in een hoog- 
stedelijk gebied, wat de locatie aantrekkelijk 
maakt voor commerciële partijen. Een aantal 
randvoorwaarden komt naar voren: het moet sim-
pel uit te leggen zijn, maatschappelijk een toege-
voegde waarde hebben, makkelijk te verplaatsen 
zijn, ondersteund worden door een businesscase 
en zo leuk mogelijk. Met deze input zijn we tot een 
ontwerp gekomen: een nieuwe generatie markt-
straat met individuele units die eenheid vormen 
door een functioneel en esthetisch dak.   

What’s next?Uitwerking

Schema Pick and Bike  Een demontabele constructie met een lichtbak voor bekabeling, exposure, regenwater en verlichting ondersteund door groene 
pilaren, wat eenheid brengt in de logistieke winkelstraat met daaronder commerciële units voor activiteit en levendigheid.’

Programma onderzoek Het opstellen van ruimtelijke en financiële randvoorwaarden door onderzoek te doen naar de marktvraag en het 
marktaanbod. 

Van droombeeld naar realiteit  Links is de eerste visual van een jaar geleden te zien. Rechts is te zien hoe het ontwerp zich uiteindelijk heeft gevormd. 
Door onderzoek te doen naar gemeentelijk beleid, ontwikkelingen in de omgeving en een businesscase is het ontwerp concreter gemaakt: één functionele 
constructie met groen en verlichting met daaronder losse units. 

meer informatie:
www.apto.nl 

‘Een modulaire servicehub 
waar commerciële 

partijen logistieke en 
gemaksdiensten kunnen 

aanbieden gericht op 
fietsers en wandelaars.’ 

Pick and Bike / Apto Architects - Green Business Club Zuidas - Gemeente Amsterdam 
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https://www.apto.nl/project/pickandbike/
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Betrokkenen:
Burgerinitiatief Van Ring 
naar Park + 
Johanna van der Werff, 
Walter Gerritsen, 
Renske Bouwknegt, 
Esther van Garderen, 
David Gelauff, 
Maurits van Hoogevest.
IMOSS bureau voor 
stedebouw B.V. + 
Tijl Hekking, 
Joram van Otterloo, 
Veerle Rooijackers, 
Marlies Baan.
Ideate + Sascha Vonk.

Van Ring naar Park

Stel je voor: de Amersfoortse stadsring 
getransformeerd tot singelpark. De terugkeer van de 
stadsring als onderdeel van de kenmerkende structuur 
van de groene stadswallen. Een verkoelende plek die 
ontmoeting en spontane activiteiten stimuleert en 
tegelijk een visitekaartje vormt voor de binnenstad. 
Met water en groen als dragers voor leefbaarheid en 
klimaatadaptatie en met uitnodigende ruimte voor 
fietsers en voetgangers. Een plek die Amersfoorters 
weer trots op hun stad laat zijn.

Amersfoort

Van Ring naar Park / Burgersinitiatief van Ring naar Park -  IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Ideate

Esma (23 jaar) bezoekt de sociale Stadsring

  Mobiliteit, Stad en dorp30
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Van een groene singel,

Meekoppelkansen
De opgaves waar de 
stad Amersfoort voor 
staat, zijn complex. 
Woningbouw, 
leefbaarheid, 
bereikbaarheid, 
inclusiviteit en 
klimaatadaptatie 
vragen om heldere 
en moeilijke 
keuzes. Gelukkig 
kunnen opgaves 
gecombineerd 
worden en kan een 
transformatie van de 
stadsring bijdragen 
aan verschillende 
opgaves.

In gesprek met 
Amersfoorters
Verhalen uit de stad 
zijn opgehaald en 
samen met een 
expertgroep vertaald 
in personae van 
gebruikers van een 
getransformeerde 
stadsring.

Interpretatie opgave
In het debat over leefbare en genereuze steden 
moet ruimte zijn voor ‘zachte’ waarden. Voor 
het voorspellen van de gevolgen van een 
wegversmalling of snelheidsverlaging berekenen 
modellen de doorstroming. Voor het berekenen 
van verbondenheid, gezondheid, rust of trots 
bestaan echter geen modellen. Dat wat niet 
of lastig meetbaar is, is echter niet minder van 
belang. Hoe krijgen deze zachte waarden een 
volwaardige plek in het publieke debat?

Analyse Visie

‘Het park is goud voor Amersfoort. 
Wandelaars, sporters, vogels, rust 
en ontspanning. Een weldaad voor 

mens en dier.’ 
 Bezoeker Elisabeth Groen

Achtergrond & vertrekpunt
De stadsring in Amersfoort was ooit een 
groene singelgracht. Eind jaren vijftig is de 
gracht gedempt en getransformeerd tot 
een doorgaande verkeersroute langs het 
historische centrum. Tegenwoordig vormt 
de stadsring een drukke monofunctionele 
verkeersader die Amersfoort in tweeën 
deelt. Voor veel Amersfoorters is de 
Stadsring daarmee al jaren een doorn 
in het oog. Het burgerinitiatief Van 
Ring naar Park ziet veel kansen om de 
huidige stadsring te transformeren 
naar een aantrekkelijk singelpark dat 
bijdraagt aan een gezond, aantrekkelijk 
en toekomstbestendig Amersfoort. Het 
politieke en publieke debat over een 

mogelijke herwaardering van de stadsring 
blijft vooralsnog echter beperkt tot de 
consequenties van de transformatie 
voor autobereikbaarheid, congestie 
en doorstroming. Het burgerinitiatief 
wil dat het debat breder, en daarmee 
eerlijker, gevoerd wordt en zo recht doet 
aan belangrijke, maar lastiger meetbare 
waarden als leefbaarheid, vitaliteit, 
duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
Hoe krijgen we zicht op dat wat 
stadsringgebruikers waarderen aan een 
toekomstige stadssingel? De meeste 
Amersfoorters kennen alleen de drukke 
verkeersader en kunnen zich maar moeilijk 
mogelijke alternatieven voorstellen.

Inzichten
Amersfoorters ervaren de stadsring als 
een luide, vieze plek waar enkel auto’s 
welkom zijn. Veel van hen vermijden de 
stadsring liever. Maar zelfs voor hen is het  
lastig om voorbij de bestaande drukke 
verkeersader te kijken: hoe moet het dan 
met het verkeer als de stadsring wordt 
getransformeerd? We gingen te rade bij 
bezoekers van recent getransformeerde 
locaties in de stad.  We leerden: 
Amersfoorters - jong en oud – waarderen 
deze plekken vanwege het groen, de rust 
en de mogelijkheid tot bewegen, spelen 
en chillen. De Amersfoorters hebben 
behoefte aan een speelse, uitnodigende, 
gastvrije en sociale stadsring.

Van Ring naar Park / Burgersinitiatief van Ring naar Park - IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Ideate

naar een grijze, eenzijdige verkeersader,

Klimaatadaptatie, 
waterberging, hittestress

Aangenaam verblijven, 
ontmoeting stimuleren

Ruimte voor fietser en 
voetganger

Hoogwaardig groen, 
toename biodiversiteit

Refereren aan de allure 
van vroeger, met een stevige 

blik op de toekomstnaar een multifunctioneel stadspark.

Huidige verdeling ruimte op de stadsring
Een plek voor verkeer en verplaatsen.

Toekomstige verdeling ruimte op de stadsring
Een plek voor mens, natuur en om te ontmoeten.

De Stadsring in de tijd

Aanvliegroute
Inzicht in de waardering van de huidige stadsring 
is verkregen door interviews met stadsringbezoe-
kers. Gesprekken met Amersfoorters op autoluwe 
en groene plekken geven zicht op de zachte waar-
den. De opgehaalde informatie is vertaald naar 
vier personae van toekomstige gebruikers van 
een getransformeerde stadsring. Een focusgroep 
-Amersfoorters van alle leeftijden- ontwierp voor 
deze vier personae vervolgens de toekomstige 
stadsring op basis van de gevonden zachte waar-
den. De focusgroep is hierbij gedurende het pro-
ces bijgestaan door een expertgroep, bestaande 
uit Amersfoortse vakspecialisten op het gebied 
van participatie, verkeer, stadsecologie, zorg en 
bewegen, stadsarchitectuur en kunst.
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Volgende stappen en aanbevelingen
De Stadsring zou voor álle Amersfoorters 
moeten zijn, maar is in de huidige situatie het 
domein van de automobilist en daarmee een 
plek die de Amersfoorters het liefst vermijden, 
juist omdat het niet een gastvrije, uitnodigende, 
speelse en verbindende plek is. In een eerlijk 
debat over de toekomst van de stadsring 
staan deze waarden centraal. De expertgroep 
benadrukt eveneens het belang van zachte 
waarden. Het besluit tot transformatie ligt echter 
bij de politiek. Daarom roept de projectgroep op 
tot een wen- en leerperiode: een periode waarin 
we onderzoeken, meten en leren hoe groot het 
draagvlak onder Amersfoorters is voor een 
stadsring die andere waarden dan 

bereikbaarheid en doorstroming centraal stelt. 
Een leerperiode helpt om de visie op de toekomst 
van de stadsring aan te scherpen en verhalen en 
ervaringen te verzamelen die voeding geven aan 
een eerlijk debat. Een manifest en een uitgewerkt 
voorstel zal worden gespresenteerd aan de raad 
en worden besproken met het nieuwe college. 
De eerste stap is al gezet: in september 2022 
wordt de stadsring gedurende een weekend 
gedeeltelijk afgesloten voor een festival. Laat dit 
de start zijn van een jaar waarin tal van grote en 
kleine experimenten (wellicht een burgerberaad?) 
plaatsvinden voor het verzamelen van data 
over het draagvlak voor en de invulling van een 
groene, autoluwe stadsring.

What’s next?Uitwerking

Persona 3
Jolanda (73 jaar) woont aan de uitnodigende Stadsring.

Huidige stadsring
De Stadsring is ingericht voor de auto.

Persona 2
Carlijn (48 jaar) op de gastvrije stadsring.

Persona 1
Vader Frank (34 jaar) en dochter Nina (8 jaar) op de speelse stadsring.

meer informatie:
vanringnaarpark.nl

‘Belachelijk hoeveel ruimte de 
auto krijgt in Amersfoort. 

Daar móeten we iets aan doen!’ 
- Walter Gerritsen, De Stentor

Van Ring naar Park / Burgersinitiatief van Ring naar Park - IMOSS bureau voor stedebouw B.V. - Ideate

Uit de interviews en gesprekken met 
Amersfoorters blijkt dat zij de stadsring al jaren 
vermijden vanwege de drukte, het lawaai en 
de viezigheid. Voor veel Amersfoorters is dit 
vermijdingsgesprek zo vanzelfsprekend dat 
zij niet doorhebben dat zij met dit gedrag hun 
eigen belang ondergeschikt maken aan dat van 
de automobilist. De opgehaalde verhalen zijn 
derhalve verwerkt in personae van een viertal 
zogenaamde ‘Stadsringmijders’: studente 
Esma (23), Amersfoorter en vader Frank (34) 
met dochter Nina (8), oudere Amersfoorter 
Jolanda (73) en bezoeker Carlijn (48). Voor deze 
personae is door de focusgroep, bestaande uit 
een aantal Amersfoorters, onder begeleiding 
van de expertgroep, een uitwerking gemaakt 

hoe de stadsring deze ‘stadsringmijders’ beter 
van dienst kan zijn. Kernwoorden zijn speels, 
uitnodigend, gastvrij en sociaal. Een groene, 
genereuze stadsring die plek biedt aan alle 
mensen die zich hier nu niet welkom voelen. Een 
speelse plek. Een plek om samen te komen en 
te ontspannen. Het geschetste beeld omvat de 
voor Amersfoorters belangrijke zachte waarden: 
groen, rust en ruimte. Hoe groen leidt tot rust, 
hoe rust leidt tot ontmoeten en hoe ontmoeten 
leidt tot een gevoel van verbondenheid met de 
stad. Dit geschetste beeld is voor elke persona 
uitgewerkt in een visualisatie op ooghoogte die 
de stadsring door de ogen van de personae laat 
zien en hierbij de genoemde zachte waarden 
centraal stelt.

https://vanringnaarpark.nl
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PROJECTTEAMS
Anders naar en van Veghel 
Gemeente Meierijstad (Veronique de Wit), 
Rombout Frieling lab (Rombout Frieling), 
Platform Ondernemend Meierijstad (Jos 
van Asten), Arriva (Dieter Klein Nagelvoort, 
Bart Assendelft), BUas (Joost de Kruijff), 
Volvo Bus (Bas Dubois), provincie Noord-
Brabant (Arjan Klapwijk), Railforum (Corina 
de Jongh), DOVA (Jan van Selm), CROW 
(Guy Hermans).

De Bowling Buikslotermeerplein
Verdedig Noord (Massih Hutak, Juha van ’t 
Zelfde), Productiehuis Noord (Terra Dakota 
Stein), De Lokatie (Menno Hoekstra), Bright 
(Thijs van Spaandonk, Camilla Vertua, 
Lotte de Koning), Het Bowlwerk (Phoenix, 
Blunt, Peike, Laura), Stadsdeel Noord (Dave 
Coenders), Ondernemersvereniging Boven 
’t Y (Daan Woudhuysen).

De dorpskerk als aanjager voor een 
toekomstbestendige dorpskern en vitale 
gemeenschap
buro MA.AN (Sven van Oosten, Madeline 
Prickett), gemeente Raalte (Henny 
Huis in ’t Veld, Truus Klein Wolterink), 
Werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem 
(Theo Duteweerd, Gerard Fikken, 
August Holtmaat, Ronald Holtmaat, 
Harry Kleverkamp, Jan Koenjer, Marion 
Kogelman, Erik Nijboer).

Drents DNA
Boris Brink (kunstenaar), Sijas de Groot 
(kunstenaar), Rudie Hoegen (kunstenaar), 
Cora Jongsma (kunstenaar), Gabrielle 
Kroese (kunstenaar), Selby Gildemacher 
(kunstenaar), DAAD (Sjoerd Tasseron), 
Jasper Smits Architectuur en Interieur 
(Jasper Smits), NOHNIK (Jorrit 
Noordhuizen), ICO (Wytze de Vries), 
De Zwarte Hond (Bart van Leeuwen), 
gemeente Assen (Maarten Ton, Thijs 
Klompmaker), stichting Vaart in Assen 
(Kjeld Vosjan, Esther Steenbergen), The 
Curiosophy Collective (Sjoerd Wagenaar, 
Suzanne Leclaire).

Gebiedsvisie duurzaam Oostelbeers 
Dorpsraad Oostelbeers (Maarten Smits), 
Werkgroep Duurzaam Oostelbeers 
(Rik Adriaans, Erica Hoppenbrouwers, 
Wim Deenen, Theo Boon, Martina Hügli, 
Joyce Hamers, Brigitte Melis, Evelien van 
Schijndel), Orbis (Eefje van Daesdonk, 
Nadine Mussert, Sandra Verhagen), LOS 
Stadomland (Gerbert Smulders, Loes 
van Poppel)

Green Skyline Toolbox
Scape Foundation (Lars van Vianen), 
Gemeente Den Haag (Claire van der Wal, 
Martijn van Stam), Gemeente Zoetermeer 
(Evert-Jan van den Akker, Maud Roukens, 
Rik Dalmeijer), GGD Haaglanden (Janneke 
Mikkers, Lucy van Dieijen, Hans Jansen), 
Wageningen Research (Jelle Hiemstra), 
RIVM (Joost Wesseling).

Rutger Oolbekkink (procesbegeleider), 
gemeente Duiven (Luc Velhorst), provincie 
Gelderland (Lyda Dik).

Van Ring naar Park
Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ 
(Johanna van der Werff, Walter Gerritsen, 
Renske Bouwknegt, Esther van Garderen, 
David Gelauff, Maurits van Hoogevest), 
IMOSS bureau voor stedebouw B.V. (Tijl 
Hekking, Joram van Otterloo, Veerle 
Rooijackers, Marlies Baan), Ideate 
(Sascha Vonk).

Verbeelding verbindt 
Re:publiek place designers (Marloes 
Sonsma, Lieke Genten, Hans Preeker, 
Sander Bos), gemeente Breda (Merel 
Mulders, Helen Leyte, Pim van Doorn), 
Ondernemersfonds Breda (Willem de Laat), 
Vereniging Commercieel Onroerend Goed 
Binnenstad Breda (Ody van den Broek, Piet 
Backx, Rogier Willemsen), Breda Marketing 
(Hildegard Assies), KERN (Herman Kok), 
gemeente Den Haag (Rick Zijderveld).

Verdichting als verrijking
CAST (Henriette Sanders, Bas Horsten), 
Archistad (Ton van der Hagen), BURA 
urbanism (Floris van der Zee, Basia van 
Rijt, Matthijs Breunissen), Peter Tijhuis 
(fotograaf), gemeente Tilburg (Edwin van 
Renterghem). 

Waardevolle Woonlandschappen
Studio Marco Vermeulen (Marco 
Vermeulen, Bram Willemse), Vereniging 
Deltametropool (Paul Gerretsen, Dorien 
de Voogt), gemeente Breda (Peter van 
Schie, John Bakker, Frank Raaijmakers, 
Laetitia ten Horn), gemeente Moerdijk 
(Katja de Haan, Bella Verschoor), gemeente 
Etten-Leur (Peter-Paul Stoof, Kitty van 
Baaren), NEPROM (Desirée Uitzetter), 
Staatsbosbeheer (Jan Janse). 

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar 
Stichting Wijkleercentrum Alles voor elkaar 
(Hans van Ierland, Adri de Grijs, Leo van 
Ewijk, Jan van Vliet, Jaap Post, Jan Keijzer, 
Ineke Slooff), Bouwhuis VastgoedAdvies 
(Aad Bouwhuis), de ruimdenkers (Tanja van 
der Laan, Wies Harmeling, Denise Damme). 

Willemstad regenereren, 
Stadscommunities transformeren
Mente Kaweta (Ergün Erkoçu, Juan Carlos 
Goilo, Joeri Oltheten), BMG Asset Manage-
ment B.V. (Lex Hanskamp, Lars de Kan-
ter, Arjen van der Meulen), University of 
Curaçao, Think Tank Circulaire Economie 
Curaçao, Curaçao Doughnut Economy, 
Curaçao Sustainability Coalition, Ministerie 
van Economische Ontwikkeling, Ministerie 
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Plan-
ning, Stichting Monumentenzorg, Stichting 
Monumentenfonds, Stichting Stadsherstel 
Willemstad, DOCOMOMO, UNESCO.

HUBs in het toekomstige Beurskwartier
Gemeente Utrecht (Anouk van den Brink, 
Koen Hezemans, Marjo de Kraker), Movares 
(StudioSK) (Aimee Baars, Ivo Bastiaansen, 
Pim Janssen, Ricardo Kemp, Jessica van 
Rijn).

Living Lab Vrederust – een zoektocht 
naar de rechtvaardige stad 
Studio Pınar Balat (Pınar Balat), Studio Igor 
Sladoljev (Igor Sladoljev), Gemeente Den 
Haag (Joost van Oosterwijk), Haag Wonen 
(Guus Frenaij).

Metrostations: op weg naar een 
klimaatadaptieve, groene, sociaal 
aantrekkelijke plek
Sprout (Katrijn van de Vrande, Tanja Lina), 
RET (Lesly Broekaart, Joost van Rossum), 
VPDelta (Robert van Roijen, Emilie Buist).

De Nieuwe Waarborg
De Wilde Studio (Paul de Wilde), Up To Us 
(Romy Misran), gemeente Eemsdelta (Heiko 
Dijkhuizen), Groninger Dorpen (Rik van 
Niejenhuis).

Onderweg naar een vitaal dorpshart 
Provincie Utrecht (Paul Roncken), 
gemeente Utrechtse Heuvelrug (Gerjan 
Westendorp, Jeanet Heinen, Marjan Tijs), 
IMOSS bureau voor stedebouw B.V. (Serge 
Vonk, Erik Prins, Vera Brinkman, Rowie aan 
de Wiel), Mies Architectuur (Michel Richter, 
Anke Janssen-Groesbeek).

Ontwerpend Onderzoek Groeikernen
Gemeente Nissewaard, gemeente 
Purmerend, gemeente Zoetermeer 
MLA+ (Markus Appenzeller), Shift 
architecture urbanisme (Oana Rades), Lola 
Landscape Architects (Peter Veenstra), 
International New Town Institute (Michelle 
Provoost, Simone Rots), Buiting Advies 
(Ronald Buiting).

Pick and Bike
Apto Architects (Mark Halbmeijer, Louise 
Remmelts), Green Business Club (Diederik 
Imfeld), Gemeente Amsterdam (Isabelle 
van den Bouwhuijsen).

Pocket plaatsen - 
Mijn thuis is meer dan mijn huis
Studio Hartzema (Henk Hartzema, Niels 
Verdonk, Aikaterina Myserli), Wissing 
Ruimtelijke Denkers (Piet Kalsbeek), 
gemeente Rijswijk (Jelle Offringa, 
Peter Bos).

Re-Load Kerkrade
FALSEWORK Architecture (Violette 
Schönberger, Tim Peeters), Gemeente 
Kerkrade (Bart Heffels), Parkstad Limburg 
(Suzanne Lipsch, Jan Rademaker), 
Heemwonen (Thijs Paré).

Ruimte Maken voor Samenleving voorbij 
het Publieke Domein
PosadMaxwan (Laura Thomas, Karlou 
Westerbeek, Maria Kibera, Gintare 
Norkunaite), gemeente Rotterdam 
(Ruth Höppner, Annette Bombeke, Maria 

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

ADVISEURS / OPEN OPROEP 
SELECTIECOMMISSIE
Daniëlle Snellen (PBL), 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), Erik Pasveer (gemeente 
Amsterdam), Onno Dwars (Ballast Nedam 
Development), René Windhouwer (NS), 
Martin Guit (gemeente Rotterdam), Alan 
Croes (Tennet), Ytje Hiemstra (gemeenten 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen), Jan 
van Reijen (Wetterskip Fryslân), Lenneke 
Büller (projectleider gebiedsontwikkeling 
Friese veenweidegebied Aldeboarn - De 
Deelen), Ingrid Mulder (TU Delft), Corine 
Erades (Synopel Architectuur), Dirkjan 
Masman (Coöperatie Notter Zuna), 
Lotte Caljé (Stipo), Karin Christof (UvA), 
Harm van Dijk (G1000 Burgerberaad), 
Jorren Scherpenisse (Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur), Peter 
Kuenzli (Gideon Consult), Karlijn de Jong 
(Studioninedots), Michel Jager (corporatie 

Kluijtenaar), BSP (Chris Veldhuysen), 
Rabobank (Aart Cooiman), Steenvlinder 
(Swati Sen Gupta), Happel Cornelisse 
Verhoeven Architecten (Ninke Happel), 
TU Delft (Anne Kockelkorn), Operatie 
Wooncoöperatie (Arie Lengkeek), Bouwen 
met de Buren (Laura Weeber), OpenKaart 
(Jurrian Arnold), Bürgi Schärer Architecten 
& ETH Zürich (Susanne Schmid), Housing 
Analysis (Maartje Martens), Havensteder 
(Tineke van der Pol, Marja de Bruijn, 
Vincent Nowee), Woonbron (Isabelle Jans, 
Enno Vitner).

Ruimte voor nieuwe ideeën
Bouwstenen voor Sociaal (Emma Heinhuis, 
Ingrid de Moel), gemeente Delft (Mark 
Jongerius), gemeente Alphen aan den Rijn 
(Lisette Beekman), Lyongo Architecture 
(Lyongo Juliana), Atelier Groenblauw 
(Hiltrud Pötz).

Schoonheid als beleving: de toolbox 
ZOETMULDER (Anton Zoetmulder, Elise 
Zoetmulder, Tim Reekers, Clara Beckers), 
gemeente Delft (Tako Postma), Stichting 
Dorp, Stad en Land (Sander van Venetië).

StreetWise - De Gezamenlijke Waarden 
van de Wildeman
AP+E (Jeffrey Bolhuis, Laurence 
Lord),Studio dmau (Daryl Mulvihill, 
Emanuela Schirone), The Beach (Diana 
Krabbendam, Emiel Wolf), gemeente 
Amsterdam (David van Weeghel).

Tarwewijk BinnensteBuiten 
el KANTOOR (Andrés López, 
Isabel Driessen, Martina Muratori), 
CultuurWerkplaats Tarwewijk (Karin 
Trenkel), gemeente Rotterdam (Fatima 
Addou, Raymond van Altena).

De Tuinen van het Verspreide Paleis 
New Urban Networks (Jeroen Bos, 
Harald Mooij, Mauro Parravicini, Marta 
Roy Torrecilla, Floor van der Vliet, Aurora 
Olto,Onderj Suk, Aleks Shopova, Romy Bijl), 
Stadslabs Sittard-Geleen (Leon Klinkers, 
Paul Treffers, Najim el Barkani), gemeente 
Sittard-Geleen (Ronald Geurts, Denis 
Crompvoets, Erick Hildebrand), Brightlands 
Chemelot Campus (Maurice Lambriex).

Van buitenruimte naar weerbare 
community voor Hart van Zuid
Gemeente Rotterdam (Wim Reijnierse, 
Joris Bockhove), Arttenders (Siobhan 
Burger, Amber Leijen, Onno Poiesz (externe 
kunstenaar)), Karres en Brands (Berrie van 
Elderen, Oana Paraschiv).

Van Groot naar Beter: 
Samen Wonen op Leeftijd
Gemeente Delft (Myrthe Sietsma, Arjan 
Primus), TU Delft (Marije Peute, dr. Darinka 
Czischke), Inbo (Stephanie Zeulevoet).

Van kwetsbaar tussengebied naar 
blijvend groengebied
Strootman Landschapsarchitecten (Joran 
Lammers, Barbara Ruyssenaars), Stichting 
de Mooie Gronden (Merlijn de Jonghe), 

Woonservice), Merel Enserink (Wageningen 
Universiteit), Michiel Roemer (Duurzame 
Energiecoöperatie Apeldoorn), Cornelis 
Mosselman (Bi-Jovira), Jasper Dijkema 
(provincie Zuid-Holland), Coen van Dedem 
(Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland), 
Bas van den Berg (Placebased & Co), Lenard 
Vunderink (Co-Founder Keilewerf, De 
Kroon Rotterdam, De Hillevliet en Buurman-
Rotterdam), David Louwerse (gemeente 
Rotterdam), Birgit Hausleitner (TU Delft), 
Walter de Vries (gemeente Rotterdam).

PROCLAIMER 
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Vitale steden en dorpen 
#2 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 30 binnen de Open 
Oproep Vitale steden en dorpen #2.

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 – augustus 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

Colofon

Colofon
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