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Meervoudig ruimtegebruik

Oplossing voor het probleem van de een, ligt in het 
domein van de ander.

De verrassing is dat er nagenoeg geen enkel 
probleem nog in het eigen domein is op te lossen.

Samenwerking is dus conditio sine qua non.

Maar: waardoor wordt dat in de weg gezeten?

• Zeven sleutels voor waardevolle afweging 
(zie website COB)



Querty?



Querty

1. Wie typt er met 10 vingers?
2. Wie kan er “blind” typen?
3. Wie:

– Typediploma A 90 aanslagen per minuut
– Typediploma B 120 aanslagen per minuut
– Typediploma C 150 aanslagen per minuut



We nemen elkaar in de maling
(zonder dat we dat zelf in de gaten hebben)

• Waarom is de capaciteit van onze riolen te krap?



Willen we een probleem oplossen of 
zoeken we naar de werkelijke oorzaak?

Polderdak

Kleinpolderplein Rotterdam



Querty’s in de bouw

Programmeren:
- Locatie-specifieke omstandigheden
- Normen en ontwerprichtlijnen: 
- Toekomstig beheer
- Budgettering

Het “estafette model”



Querty’s in de bouw

Programmeren:

- A Locatie-specifieke omstandigheden: van “buitenaf”
- B Normen en ontwerprichtlijnen: uit het verleden
- B Toekomstig beheer: uit de praktijk
- B Budgettering: op basis van ervaringsgetallen

A
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De transitie

.

Transitie in rollen van partijen

Zichtbare/ tastbare transi tie

Transitie in belangen

Toneel Toneel

Coulissen Coulissen

Kleedkamers Kleedkamers

Bovenstroom

Onderstroom

X

Wortel

Stok

IST SOLL

- lerende omgeving
- volwassen-

volwassen 
samenwerking

“ the right people on the bus”

Andere oplossingen
- Water in de 

openbare ruimte
- Daken op 

gebouwen

Andere ontwerpnormen
Andere ontwerpopgave
Andere verantwoordelijkheid waterbeheerder



Hoe moeilijk kan het zijn?

Toneel

Coulissen

Kleedkamers



Drogredenen

• Logistiek op de bouwplaats?



Drogredenen

• Logistiek op de bouwplaats?

Hoezo wet op de privacy?



Drogredenen (2)

• Wet op de kwaliteitsborging?



Drogredenen (2)

Wet op de kwaliteitsborging?

Hoezo 
geen verantwoordelijkheid?



Krachten en tegenkrachten Beoogde 
toekomst

Circulaire economie
Energiertransitie
Social Responsibility
Nieuwe rol overheden
• Decentralisatie
• Deregulering
• Marktwerking
Smart City
Smart Mobility
Smart Grids

Tegenkrachten
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Als we de krachten bundelen Beoogde 
toekomst

Circulaire economie
Energiertransitie
Social Responsibility
Nieuwe rol overheden
• Decentralisatie
• Deregulering
• Marktwerking
Smart City
Smart Mobility
Smart Grids

Tegenkrachten

2030
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Nieuwe 
mobili tei t

ICT en data

Circulair 
bouwen

Nieuwe rol
Overheden

Urban 
mining

Smart Grids

Vergroening 
van steden

Werk
gelegenheid

Publieke data
3D

Data Control Centre
Li fi

Gebiedspaspoorten

Mi lieuprestatie B&U + 
GWW (Nationale 
Mi lieu Database)

Simulaties
Augmented Reali ty

Omgevingswet
Omgevingsvisie
Natuurbeschermingswet

Waterbeheer
Voedingsstoffen

Vergunningsverlening
Handhaving en Toezicht
Beheer Openbare Ruimte

Re-cyclingen 
Up-cycling

Mobility as a Service
Stadslogistiek
Stadsdistributie

Logistiek

De werkelijke opgave ligt op 
snijvlakken van verschillende domeinen

Impressie van samenhang tussen verschillende domeinen 
en noodzakelijke innovaties op de onderlinge raakvlakken 
(bron: Floriade 2022 Almere: versnelling van opschaalbare innovaties)

Hoe maken gebiedsontwikkeling dienend 
aan de vergroening van steden?

Hoe realiseren we gebruikmakend van 
nieuwe mobiliteitsconcepten, smart grids 
en nieuwe data, de gewenste verkeersluwe 
woonwijken?

Hoe kunnen we met big data en smart grids 
invulling geven aan de omgevingswet en de 
veranderende rol van de overheid?

Hoe kunnen we, gebruik makend van 3D 
data en augmented reality, 
participatieprocessen transparanter en 
effectiever maken en zekerheden voor alle 
betrokkenen vergroten?

Hoe kunnen we nieuwe diensten 
ontwikkelen die nieuwe werkgelegenheid 
genereren, ook voor mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt?

Hoe kunnen we slim bouwen met 
minimalisatie van hinder door gebruik te 
maken van lokaal beschikbare grondstoffen 
en nieuwe concepten voor bouwlogistiek?  

Ketensamenwerking is niet langer lineair maar circulair



De transitie

.

Transitie in rollen van partijen

Zichtbare/ tastbare transi tie

Transitie in belangen

Toneel Toneel

Coulissen Coulissen

Kleedkamers Kleedkamers

Bovenstroom
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X
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Stok

IST SOLL

- lerende omgeving
- volwassen-

volwassen 
samenwerking

“ the right people on the bus”

We moeten bereid zijn onszelf opnieuw uit te vinden, nieuw te leren samenwerken, 
op zoek naar andere verdienmodellen en andere rolverdeling

Nieuwe businesscases
Nieuwe governance



Kan een pizzabezorger succesvol 
een Italiaans restaurant openen?


