
Who’s afraid



Blauw,Bruin,Groen 

� Water, bodem en groen als basis voor ruimtelijke 
ordening

� Robuuste plannen door natuurlijke  allianties  

� Bij de ruimtelijke ontwikkeling kijken gemeenten 
vaak eerst naar de bouwmogelijkheden in een 
gebied. Echter door bodem, water en groen als 
basis te nemen, worden dergelijke plannen veel 
robuuster. Om deze afstemming te 
optimaliseren, werken steeds meer gemeenten 
en waterschappen samen in zogenaamde 
natuurlijke allianties. 



Who’s afraid of blue, brown and green? 

De Alliantiebenadering/ SKB showcase Amersfoort

Ron Nap
Vincent Grond

A De Alliantiebenadering: wat en waarom?
B Showcase Amersfoort en de AlliantieVereniging
C Aan de slag met de gidsmodellen van de stad



Blauw, Bruin,Groen 

� Water, bodem en groen als basis voor ruimtelijke 
ordening

� Robuuste plannen door natuurlijke  allianties  

� Bij de ruimtelijke ontwikkeling kijken gemeenten 
vaak eerst naar de bouwmogelijkheden in een 
gebied. Echter door bodem, water en groen als 
basis te nemen, worden dergelijke plannen veel 
robuuster.

� Om deze afstemming te optimaliseren, werken 
steeds meer gemeenten en waterschappen 
samen in zogenaamde natuurlijke allianties. 











Waarom je druk maken over de ondergrond

Opgave en urgentie













Samenhang  bovengrond en ondergrond
Eerst de bodem “begrijpen” voordat je gaat “ingrijpen”





Alliantie methode en gidsmodellen

1.  Technisch: randvoorwaarden 

aanreiken

2.  Visualiseren aspecten voor 

ontwerpers 



B Showcase Amersfoort

Uitgangspunt: Integratie van bodem, water en groen in één systeem

Resultaten:

I Methodisch
•Procesbenadering uitgewerkt (zie 
eerste folder)
•Expliciete aandacht in natuurlijke 
alliantie voor rol van bodem en 
ondergrond



II Amersfoort

• Doorwerking in Amersfoort getoond 
in publieksfolder 
• Binnen gemeente is samenwerking 
groen/ blauw/ bodem 
vanzelfsprekend geworden 
• Vorige week heeft raad besloten om 
groenvisie op te stellen, o.a. met 
burgers en raad, gebaseerd op 
natuurlijke alliantie



III Overige doorwerking

• Impuls samenwerking gemeente 
en waterschap

• Oprichting AlliantieVereniging
• Valorius project (kosten/ baten 

scanner)
• Voorbeeld andere steden, regio 

stedendriehoek
• Lesmodule natuurlijke alliantie



Den Helder



C Gidsmodellen www.gidsmodellen.nl



Versie 3…



Versie 4, 
regionale 
gidsmodellen



Versie 4, 
regionale 
gidsmodellen



Versie 4, 
stadsmodellen



Versie 4, 
stadsmodellen





Opdrachten: 

Regionaal model

I:  lezen en 
verbeteren
II en II: invullen

Stadsmodel

I:  lezen en 
verbeteren
II en II: invullen 


