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DE I<ANSENI<AART IN HET I<ORT

EEN ANDERE WEG BEWANDELEN...

Het benutten van de ondergrond wordt vaak pas

bestudeerd op het moment dat meer gangbare bouw-

methoden geen soelaas meer bieden. Het aantal onder-

grondse projecten in Nederland is nog bescheiden. Toch

hebben verschillende studies en praktijk voorbeelden

uitgewezen dat ondergronds ruimtegebruik tot ruimte-

lijk markante resultaten kan leiden, waarbij ook het

financiele vraagstuk niet altijd een barriere is. Om meer

inzicht te hebben in de kansen voor ondergronds

ruimtegebruik heeft het Centrum Ondergronds

Bouwen - samen met Habiforum en het Ministerie van

VROM - opdracht gegeven voor het ontwikkelen van de

'Kansenkaart Ondergronds Ruimtegebruik'.

De Kansenkaart is een instrument om in een vroeg stadium

van het planproces het thema ondergronds ruimtegebruik

naar voren te brengen. Er wordt een methodiek gepresen-

teerd - in de vorm van een stappenplan - waarmee op

regionaal schaalniveau de mogelijkheden en kansen voor

ondergronds ruimtegebruik in beeld worden gebracht.

Centraal staat de vraag waar ondergronds ruimtegebruik

leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. De

gepresenteerde kaart is geen blauwdruk van de Kansen-

kaart, maar geeftinzicht in de wijze waarop zo'n kaartvoor

een regio gemaakt en gebruiktkan worden. De handreiking

is speciaal bedoeld voor beleidsmakers op het regionale

schaalniveau, die de Kansenkaart kunnen gebruiken als

bouwsteen voor regionale plannen en visies. Daarbij biedt

de Kansenkaart een uitgelezen mogelijkheid om ook

andere publieke en private partijen te betrekken bij de

regionale visievorming.

STAP VOOR STAP ONDERWEG...

Voor het analyseren van de kansen voor ondergronds

ruimtegebruik is een stappenplan ontwikkeld op basis van

de 'lagenbenadering' uit de Vijfde Nota Ruimtelijke

Ordening. De thema's 'Levende ondergrond', 'Inves-

teringspotentieel' en 'Ruimtelijke dynamiek' zijn uit-

gewerkt en op themakaarten verbeeld. De themakaarten

vormen elk een laag voor het bepalen van de

kansrijkheid. De confrontatie van de lagen leidt tot een

integrale Kansenkaart.

In deze handreiking is de methodiek toegelicht aan de

hand van de voorbeeldregio Midden-Gelderland. Voor

deze regio zijn de stapp en doorlopen, de benodigde

gegevens geordend en ook de waarderingen uit een

oogpuntvan ondergronds ruimtegebruik toegekend. De

waarderingen zijn illustratief. Uiteindelijk is het aan de

beleidsmakers zelf om in interactieve processen een

kansenkaart voor de eigen regio te.maken.

HET PAD VAN VERBAZING...

Kansen voor ondergronds ruimtegebruik worden niet

alleen gevonden op voor de hand liggende plekken als

stadscentra en infrastructurele knooppunten. De analyse

levert ook meer onverwachte kansen op. Op de integrale

kansenkaart komen vier kansencombinaties naar voren,

die worden aangeduid als 'Mobiliteitscentra', 'Nieuwe

stedelijkheid', 'City by-passes' en 'Groene stedelijkheid'.

In de rapportage worden deze kansencombinaties

toegelicht en met aansprekende voorbeelden geIllustreerd.

Een goed voorbeeld doet immers goed navolgen....

EN NU OP PAD!

De Kansenkaart Ondergronds Ruimtegebruik is geen

doel op zich maar een mid del om in het proces van

ruimtelijk ordenen de juiste keuzen op het juiste

moment te kunnen maken. De Kansenkaart kan in een

vroeg stadium van het planproces de mogelijkheden

van ondergronds ruimtegebruik aan de orde steIlen,

inzichtelijk maken en aIle noodzakelijke partijen bij het

proces betrekken.

De eerste stap is gezet middels deze handreiking. Het is

nu aan de betrokkenen om het pad te bewandelen.
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1.1 AANLEIDING

Ondergronds ruimtegebruik kan een belangrijk mid del

zijn om de kwaliteit van onze leefomgeving te

verhogen. Het Centrum Ondergronds Bouwen verkent

daarom de mogelijkheden en knelpunten. Onder-

gronds bouwen staat hoog op de politieke agenda. In

het voorgenomen nationaal ruimtelijk beleid wordt

intensivering als interventiestrategie benoemd om bij

een groeiende ruimtebehoefte de ruimtelijke kwaliteit

en diversiteit te kunnen bewaren. Door middel van

ondergronds bouwen kan intensiever gebruik worden

gemaakt van de beperkt beschikbare ruimte. Maar niet

alleen vanuit een oogpuntvan intensivering kan onder-

gronds ruimtegebruik de kwaliteit van onze leef-

omgeving verhogen. In situaties waar sprake is van

hinder, bijvoorbeeld geluidhinder door weg- of spoor-

verkeer, kan door ondertunneling deze hinder worden

weggenomen. Daarnaast kan ondergronds bouwen uit

economisch oogpunt interessant zijn op plekken met

een hoge grondprijs. Kortom, in veel situaties is onder-

gronds ruimtegebruik een interessante optie.

Toch blijkt in de praktijk dat ondergronds ruimte-

gebruik nog te weinig van de grond komt. De oorzaken

liggen soms bij hoge kosten of complexe techniek, maar

vaak ligt de basis ook elders. In de praktijk blijkt dat de

optie van ondergronds ruimtegebruik vaak niet of te laat

in planprocessen aan de orde wordtgesteld. Datis in veel

gevallen een gemiste kans.

Om dit te voorkomen is gezocht naar een middel om in

een zo vroeg mogelijk stadium van plan- en besluit-

vorming het thema ondergronds ruimtegebruik aan de

orde te stellen. Dit middel is gevonden in de 'Kansen-

kaart Ondergronds Ruimtegebruik'.

1.2 OPZET EN DOEL

Door middel van de Kansenkaart Ondergronds

Ruimtegebruik kan in een vroeg stadium van

planvorming het thema ondergronds bouwen naar

voren worden gebracht. De Kansenkaart beschrijft een

methodiek - in de vorm van een stappenplan - waarmee

op regionaal schaalniveau de mogelijkheden en kansen

voor ondergronds ruimtegebruik in beeld kunnen

worden gebracht. Centraal staat de vraag waar onder-

gronds ruimtegebruik kan leiden tot verhoging van de

ruimtelijke kwaliteit. Er is sprake van 'kansen' wanneer

aan drie voorwaarden is voldaan: duurzaam omgaan met

de ondergrond, sterk inspelen op het beschikbare

investeringspotentieel en goed aansluiten bij maat-

schappelijke wens en en behoeften.

VOORBEELDREGIOMIDDEN-GELDERLAND

De methodiek wordt in deze handreiking toegelicht

aan de hand van de regio Midden-Gelderland. Voor

deze voorbeeldregio zijn de aspecten die de kans-

rijkheid bepalen in kaart gebracht. Deze aspecten zijn

gegroepeerd rond de thema's 'Levende ondergrond',

'Investeringspotentieel' en 'Ruimtelijke dynamiek'. Per

aspect zijn kaarten opgesteld, die elk een laag vormen

voor het bepalen van de kansrijkheid. Gezamenlijk

leveren deze kaarten de integrale Kansenkaart.

GEEN BLAUWDRUI<, WEL EEN HANDREII<ING

De kaart is geen blauwdruk van de Kansenkaart Onder-

gronds Ruimtegebruik. Wel geeft het een goed inzicht

in de te volgen stapp en die het opstellen van een

Kansenkaart mogelijk maakt. Er wordt inzicht geboden

in de gegevens die van belang zijn bij het opstellen van

een Kansenkaart, alsmede in de ordening van deze

gegevens. Daarnaast is een vingeroefening gedaan voor

het geven van waarderingen aan deze gegevens, met

andere woorden de vertaalslag naar de mate waarin deze

gegevens een rol spelen bij de kansrijkheid voor onder-

gronds ruimtegebruik. Om de methodiek te illustreren,

hebben we die waardering voorlopig nog zelf toegekend.

De Kansenkaart die hier als eindkaart gepresenteerd

wordt, is dan ook niet de Kansenkaart voor de regio

Midden-Gelderland. Die kaart kan alleen door de

beleidsmakers zelf tot stand komen, waarbij de

benodigde waarderingen in interactieve planprocessen

worden toegekend.

Het selecteren van relevante gegevens, de ordening van

deze gegevens en het toekennen van een waardering in

relatie tot de kansen voor ondergronds ruimtegebruik

vormen tezamen de methodiek voor het opstellen van
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de Kansenkaart. Daarbij is het goed mogelijk dat

specifieke gebiedskenmerken of de beschikbaarheid van

gegevens tot een andere invulling van de methodiek

lei den. De combinatie van de lagen - het 'samenspel'

tussen levende ondergrond, investeringspotentieel

en maatschappelijke acceptatie - blijft we! steeds

kenmerkend voor het analyseren van kansen voor

ondergronds ruimtegebruik.

Voor de operationalisering van de lagen is hier een

voorstel gedaan, dat door de gebruiker kan worden

vertaald naar de specifieke sitUatie van zijn onderzoeks-

gebied. De methodiek kan eenvoudig worden aangepast

aan de specifiek regionale sitUatie en worden uitgebreid

met nieuwe gegevens of criteria. Ook kan de methodiek

op lagere schaalniveaus of voor specifieke functies - met

gedetailleerdere gegevens - worden toegepast.

1.3 DOELGROEP EN PROCES

De Kansenkaart is primair bedoeld voor beleidsmakers

op regionaal schaalniveau, bijvoorbeeld van provincies

of regionale samenwerkingsverbanden. Zij kunnen aan

de hand van de aangereikte methodiek voor de eigen

regio een Kansenkaart opstellen. Deze kan als bouw-

steen worden gebruikt voor regionale plannen (bijvoor-

beeld structuurvisies, streekplannen of regionale

structuurplannen). De Kansenkaart biedt een prima

mogelijkheid om andere partijen (privaat en publiek) te

betrekken bij de regionale visievorming.

RELATIE MET REGIONALE PLANVORMING

Uitvoering van nationaal ruimtelijk beleid leidt in de

komende jaren tot nieuwe regionale planvormings-

processen. Aan provincies en kaderwetgebieden wordt

in deel 3 van de Vijfde Nota gevraagd provinciale

respectievelijk regionale structUurvisies op te stellen,

waarin keuzen worden gemaakt over verstedelijking,

landschapsontwikkeling, centrumvorming en ontwik-

keling van stads- en dorpsmilieus. Die planvormings-

processen zijn regionaal en integraal. Op basis van de

structuurvisies zullen gemeenten voorstellen doen

voor de begrenzing van gebieden waarbinnen

bebouwing mogelijk is. Het Rijk hecht er veel waarde

aan dat bij de planvorming gebruik wordt gemaakt van

6 < KANSENKAART ONOERGRONDS RUIMTEGEBRUIK

KANSEN VOOR
ONDERGRONDS
RUIMTEGEBRUIK

Ondergronds ruimtegebruik is in principe

overal mogelijk. Maar op sommige locaties zijn

de randvoorwaarden zodanig dat de kansen

op realisatie veel groter zijn dan elders. De

condities die de kansrijkheid bepalen, kunnen

zowel stimulerend als belemmerend zijn. Ze

kunnen betrekking hebben op de economische

situatie, op technische omstandigheden en op

de mate van maatschappelijke acceptatie. Zo

wordt de kansrijkheid vergroot door bijvoor-

beeld een voor ondergronds bouwen geschikte

bodemopbouw of door een hoge grondprijs,

maar ook door een grote mate van ruimtelijke

verandering in een gebied. De kansrijkheid zal

ook worden vergroot doordat door ondergronds

ruimtegebruik hinder kan worden weggenomen,

bijvoorbeeld vanwege weg- of rai Iverkeer.

Anderzijds is de kansrij kheid kleiner in

situaties met archeologische waarden of in

situaties waarin er hydrologische of ecologische

redenen zijn om de ondergrond met rust te

laten.

In de praktijk blijkt dat situaties waarin ver-

schillende factoren die de kans op ondergronds

ruimtegebruik vergroten zich tegelijkertijd

voordoen het meest kansrijk zijn. Een

voorbeeld is een situatie waarin zowel sprake

is van een hoog investeringspotentieel als van

de mogelijkheid om door middel van onder-

gronds ruimtegebruik hinder weg te nemen of

te voorkomen. Door ondergronds te bouwen

kunnen potentH~le conflicten tussen functies

worden voorkomen en kan de beschikbare

ruimte efficienter en economischer worden

gebruikt. Uiteraard hoeft het niet altijd een

combinatie van kansen te zijn, die de doorslag

geeft. Een enkele factor, mits overwegend

genoeg, kan ook voldoende zijn om tot onder-

gronds ruimtegebruik over te gaan.



de 'Iagenbenadering'. De Kansenkaart sluit aan bij deze

lagenbenadering en is erop gericht de mogelijkheden en

kansen voor ondergronds ruimtegebruik in deze regio-

nale planvormingprocessen mee te wegen.

I<ANSEN VOOR HET PROCES

Belangrijkis om te onderstrepen dat bij hetvervaardigen

van kansenkaarten voor ondergronds bouwen het

proces minstens zo belangrijk is als het fysieke eind-

product in de vorm van een kaart met toelichtingen.

Doel is immers aile partijen die bij ondergronds

ruimtegebruik in een planproces op regionaal niveau

een rol spelen zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel

te krijgen. Deze partijen omvatten niet alleen plano-

logen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten,

maar ook bodem- en waterdeskundigen, archeologen,

bouwtechnici, juristen, economen en kostendeskundi-

gen. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat kans-

rijke alternatieven niet worden onderzocht, of dat

kansrijke projecten in een ver gevorderd stadium nog

door onvoorziene problemen worden geblokkeerd.

Naast het stappenplan worden in hoofdstuk 2 aan-

dachtspunten voor de procesarchitectuur meegegeven.

Belangrijke momenten in het proces zijn de initiatief-

fase, het verzamelen van de gegevens en het toekennen

van de waarderingen uit een oogpunt van ondergronds

ruimtegebruik. Daarbij zijn het zeker niet alleen de

overheden die in het proces een rol hebben; maatschap-

pelijke organisaties, private partijen en burgers kunnen

op verschillende momenten een belangrijke bijdrage

leveren aan de totstandkoming van de Kansenkaart.

Voor het bepalen van een waardering van bijvoorbeeld

de kwetsbaarheid van de ondergrond kan het raadzaam

zijn natuur- en milieuorganisaties te raadplegen. Voor

het in kaart brengen van het investeringspotentieel van

gebieden is het aan te bevelen contact te leggen met

investeerders. Verschillende partijen kunnen zo een rol

vervullen bij het opstellen van de Kansenkaart. Start-

punt voor planvorming, visualisatie van discussie,

'wapen' voor onderhandeling, de kaart als eye-opener;

steeds zal het proces elementair zijn, maar nooit zal er

een 'standaardkoers' gekozen kunnen worden. Het is

aan de creativiteit van de beleidsmakers om de

beschreven elementen toe te passen op de eigen situatie

in de regio.

1.4 LEESWIJZER

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de

methodiek toegelicht. Aan de hand van een stappen-

plan wordt aangegeven welke informatie nodig is om

de kaarten te kunnen maken. Als voorbeelden worden

de themakaarten voor de regio Midden-Gelderland

toegelicht. Het hoofdstuk sluit af met de integrale

Kansenkaart Ondergronds Ruimtegebruik waarop een

typologie van kansen is aangeduid. In hoofdstuk 3

worden - aan de hand van de onderscheiden typologie

- voorbeeldprojecten van ondergronds ruimtegebruik

getoond. Tenslotte voIgt de uitnodiging om 'aan het

werk' te gaan.

KANSENKAART ONOERGRONDS RUIMTEGEBRUIK > 7



HET BEG RIP

ONDERGRONDS

RUIMTEGEBRUIK

II
...

~-:~.",;~
r

Ondergronds ruimtegebruik is een begrip dat

op veel manieren kan worden ge'interpreteerd.

In deze opzet voor de I<ansenkaart wordt het

als voigt opgevat:

Ondergronds Ruimtegebruik omvat die vormen

van ruimtegebruik waarbij ruimte in de onder-

grond wordt toegevoegd. Daarmee worden

oplossingen als tunnels op maaiveld hier niet

meegenomen.

In de I<ansenkaart wordt er bovendien van

uitgegaan dat de ruimte onder het maaiveld

wordt gebruikt door mensen. Ondergrondse

opslag van goederen of energie, of ondergronds

transport met automatisch geleide voertuigen

worden daarom hier niet meegenomen.

---
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2.1 IN LEIDING

HET STAPPENPLAN IN HOOFDLIJNEN

In figuur 1 is het stappenplan uiteengezet, dat uitmondt

in een integrale Kansenkaart Ondergrands Ruimte-

gebruik. Basis voor het stappenplan is de lagenbenadering

uit deel 3 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De

lagen - ondergrand, netwerken en occupatie - zijn geope-

rationaliseerd vanuit het oogpunt van ondergronds

ruimtegebruik. Hoewel wordt aangesloten bij de volgorde

in de lagenbenadering zijn de stappen onderling uit-

wisselbaar. In het stappenplan worden in hoofdlijnen vier

stappen onderscheiden.

STAP 1 is het opstellen van een themakaart 'Levende

ondergrand'. Daarap is aIle informatie weergegeven die

van belang is voor het kunnen bepalen van de waarden

van de ondergrand. De kaart bevat informatie waarmee

- uit een oogpunt van duurzaam omgaan met de onder-

grand - rekening moet worden gehouden bij onder-

grands ruimtegebruik.

STAP2 is het opstellen van een themakaart 'Investerings-

potentieel'. Locaties en gebieden worden in beeld

gebracht waarvan verwacht wordt dat marktpartijen

daar bereid zijn te investeren, bijvoorbeeld in vast-

goedontwikkeling. De kaart geeft daarmee een eerste

indicatie van de economische haalbaarheid van onder-

grands ruimtegebruik op regionaal niveau.

STAP3 is het opstellen van een themakaart 'Ruimtelijke

dynamiek'. Hier zijn locaties en gebieden in kaart

gebracht waar ondergrands ruimtegebruik bij kan

dragen aan ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij maat-

schappelijke wensen.

Herstructureringsgebieden, gebieden met een hoge

ruimtelijke dynamiek, of juist gebieden waar het beleid

erap gericht is het 'groene karakter' te behouden of te

versterken, zijn voorbeelden van gegevens die de input

vormen voor deze kaart.

De Kansenkaart Ondergrands Ruimtegebruik wordt

gemaakt door een 'overlay' van de drie themakaarten

(= STAP4). Confrantatie van de lagen geeft inzicht in de

plekken waar - vanuit een integrale benadering - onder-

gronds ruimtegebruik de graotste bijdrage kan leveren

aan ruimtelijke kwaliteit. Hoe meer lagen op een

bepaalde plek een positieve waardering scoren, hoe

hoger de kans is om ondergrands ruimtegebruik

succesvol 'van de grand' te tillen. Dit zijn dus plekken

waar duurzaam wordt omgegaan met de ondergrand,

het investeringspotentieel hoog is en waar het beleid

bijvoorbeeld gericht is op intensivering of juist op

extensivering op maaiveld.

Op de eindkaart staat een aantal geidentificeerde kansen,

de zogenaamde 'kansencombinaties'. Deze zijn soms

herkenbaar als gebruikelijke situaties waar bij de

planvorming al ondergrandse alternatieven worden

betrokken, maar er zijn ook kansencombinaties die nog

niet vaak als vanzelfsprekend in verband worden

gebracht met ondergrands ruimtegebruik. Het voordeel

van het gepresenteerde stappenplan is dat niet 'ad hoc'

naar kansen wordt gezocht, maar systematisch vanuit

verschillende invalshoeken de verschillende kansen

vroegtijdig in beeld worden gebracht. In het vervolg van

dit hoofdstuk wordt het stappenplan nader toegelicht.

In hoofdstuk 3 wordt de typologie van kansen aan de

hand van specifieke voorbeelden verder uitgewerkt.
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Geef locaties aan met een hoge Hoogwaardige vestigingsmilieus,

I 1 'plaatswaarde' hoge grondprijzen, centra met
hoge intensiteit en functiemenging

-

Geef een waardering uit een - Kansrijk - minder kansrijk voor

3 oogpunt van ondergronds ondergronds ruimtegebruik

ndmtegebruik

Geef locaties en gebieden aan waar - Bijvoorbeeld door aanleg infrastruc-

2
het ruimtegebruik in de komende tuur, centrumvorming, herstructure-

tien jaar sterk gaat veranderen ring en landschapsvemieuwing

3
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Kansrijk - minder kansrijk voor
ondergronds ruimtegebruik
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> AANDACHTSPUNTENVOOR HET PROCES
Bij het opstellen van de themakaart 'Levende ondergrond' zijn twee elementen cruciaal: de

gegevensverzameling (welke aspecten van de ondergrond bepalen de kansrijkheid voor ondergronds

ruimtegebruikJ en de waardering van deze gegevens (in welke mate bepalen deze aspecten de kan-

srijkheid voor ondergronds ruimtegebruikJ.

Met betrekking tot deze waardering kan soms gebruik worden gemaakt van bestaand materiaal, in

andere gevallen zal het proces uitsluitselmoeten geven. Zo is de kansrijkheid voor ondergronds

ruimtegebruik in gebieden die in aanmerking komen voor 'waterberging' vaak onduidelijk. In

samenwerking met waterschappen, rivierbeheerders en milieuorganisaties I:an de initiatiefnemer,

bijvoorbeeld in workshopverband, deze waardering per locatie of gebied bepalen. Uiteraard zijn de

deelnemende partijen afhankelijk van de kenmerken van het gebied.

2.2 DE LEVEN DE ONDERGROND

De ondergrond is geen 'black box'. Bij het zoeken naar

mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik is niet

de gehele ondergrond zonder meer geschikt of

beschikbaar. Sterker nog, de ondergrond herbergt

belangrijke waarden die in stand moeten worden

gehouden. De basis voor een Kansenkaart Ondergronds

Ruimtegebruik bestaat dan ook altijd uit een

inventarisatie van de waarden en unieke kenmerken van

de ondergrond en een analyse van de geschiktheid.
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STAP 1: INVENTARISEERDE WAARDENVANDE ONDERGROND

De waarden en unieke kenmerken van de ondergrond

kunnen in kaart worden gebracht door aspecten als

geologie, geomorfologie, (geo )hydrologie en cultuur-

historie samenhangend weer te geven.

STAP 2: GEEF EEN WAARDERING UIT EEN OOGPUNT VAN ORG

De onderscheiden aspecten hebben een verschillende

invloed op de kansrijkheid van ondergronds ruimte-

gebruik. Daarom worden ze gewaardeerd naar de mate

waarin ze de mogelijkheden voor ondergronds ruimte-

gebruik belemmeren of juist bevorderen. In sommige



gevallen bestaat deze waardering al doordat deze is

vastgelegd in een streekplan (bijvoorbeeld geomorfo-

logisch waardevolle gebieden). Voar andere aspecten is de

relatie met ondergronds ruimtegebruik veel minder

uitgesproken. De mogelijkheden die in het (regionaal)

beleid worden gegeven aan ondergronds ruimtegebruik

in bijvoorbeeld waterbergingsgebieden zijn vaak nog

onduidelijk. Andere partijen, zoals waterschappen of

rivierbeheerders, kunnen in het proces worden betrokken

om hierover uitspraken te doen. Het resultaat bestaat uit

een kaart 'Levende Ondergrond', die op basis van waarde-

volle kenmerken een eerste inzicht geeft in de kans-

rijkheid van ondergronds ruimtegebruik.

STAP 3: BEPAAL DE GESCHII<THEID VAN DE ONDERGROND

VOOR ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUII<

Een voorbeeld van een kaart die de 'geschiktheid' van de

ondergrond uitdrukt, is reeds gemaakt door en voor de

provincie Zuid-Holland. In de box op pagina 22/24 is

een impressie gegeven van de gevolgde werkwijze, de

benodigde gegevens en het kaartbeeld. Deze stap is voor

de voorbeeldregio Midden-Gelderland niet uitgevoerd.

Voor het opstellen van zo'n geschiktheidskaart wordt

naar deze aanpak verwezen.

DE LAGENBENADERING IN
DE VIJFDE NOTA

In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Orde-

ning (deel 3, 2002) wordt ervoor gekozen de

ruimtelijke hoofdstructuur op te bouwen met

behulp van de 'Iagenbenadering'. De ruimte

wordt uiteengelegd en geanalyseerd in drie

lagen: ondergrond, netwerken en occupatie.

De ondergrond geeft de natuurlijke

omstandigheden weer waarin ruimtelijke

veranderingen optreden. De Vijfde Nota

focust de aandacht daarbij vooral op het

relief en het watersysteem. De laag van de

netwerken bevat de zichtbare en onzichtbare

(ict-) infrastructuur en de occupatielaag

verwijst naar het fysieke patroon van

ruimtegebruik in de vorm van woningen,

bedrijventerreinen en recreatievoorzieningen.

Van elke laag worden in de Vijfde Nota de

dragende elementen van Nederland benoemd.

Deze 'structuurdragers' worden vervolgens

over elkaar heen gelegd. Het resultaat is een

bijna fotografische weergave van Nederland,

die de basis vormt voor het beleid.

Voor de Kansenkaart zijn de lagen uit de

Vijfde Nota geoperationaliseerd vanuit het

oogpunt van ondergronds ruimtegebruik.

Uitvoering van het voorgenomen nationaal

ruimtelijk beleid leidt in de komende jaren tot

nieuwe regionale planvormingsprocessen

waarin - aan de hand van de lagenbenadering

- keuzen worden gemaakt over verstede-
Iijking, landschapsontwi kkeling, centrum-

vorming en de ontwikkeling van stads- en

dorpsmilieus. Die planvormingsprocessen zijn

regionaal en integraal. De Kansenkaart biedt

een hulpmiddel om de mogelijkheden voor

ondergronds ruimtegebruik in deze plan-

vormingsprocessen mee te wegen.
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I VOORBEELD WAARDERING !I(ANSRIJI( I(ANSARM

I GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE I Dekzand I
Rivierengebied I
Stuwwal I
B odembescherm i ngsgeb ied I
Waardevolle geomorfologie I
Waardevolle bodem I

I HYDROLOGIE EN GEOHYDROLOGIE Oppervlaktewater kwelafhankelijke natuur I
Overig oppervlaktewater I
Hydrologisch be"invloedingsgebied I
Drinkwatergebied I
Waterbergingsgebied I
Grondwaterbeschermingsgebied I

I CULTUURHJSTORIE Hoge trefkans archeologie I
Middelhoge trefkans archeologie I
Lage trefkans archeologie I
Archeologische monumenten I

I Zone grafvelden I

VOORBEELOI<AART: LEVENDE ONDERGROND MIDDEN-

GELDERLAND

Op de levende ondergrondkaart van Midden-Gelderland

is het kaartbeeld te zien dat voIgt uit de systematiek van

de stapp en zoals hiervoor beschreven (met uitzondering

van de geschiktheid). De concrete toepassing voor de

regio Midden-Gelderland is weergegeven in een zestal

deelkaarten met als resultaat de themakaart 'Levende

ondergrond'.

WAT STAAT ER OP DE I(AART?

Diverse gegevens van onder andere de provincie

Gelderland vormen input voor het kaartbeeld. Het gaat

WAARDERING KAARTLAGEN 'LEVENDE ONDERGROND'

achtereenvolgens om gegevens die direct van invloed zijn

op de kansen om ondergronds te bouwen. Het gaat dan

om geomorfologische, hydrolische en cultuurhistorische

gegevens. De gegevens zijn per thema geordend, op kaart

weergegeven en gewaardeerd naar de kansen voor onder-

gronds ruimtegebruik (zie voor waardering onderstaand

schema). De waardering is voorlopig: beleidsmakers

zullen in samenspraak met derden tot een meer

definitieve waardering moeten komen. Het is uiteraard

goed denkbaar dat naast de onderstaande kaartlagen ook

andere gebiedsspecifieke gegevens gebruikt kunnen

worden bij het opstellen van deze themakaart.
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Geef locatiesaan met
I

roOgWaardigevestigings-I
1 leen hoge 'plaatswaarde' milieus,hogegrondprijzen"

centra met hoge intensitei

Uen functiemenging

Geeflocatiesaan die Bijvoorbeeld op oasis I
2 roed

berei kbaar zijn
.

van positie in het netwerkl
per auto en trem en afstand tot afslagen I

en stations I
I

NETWERKEN

Geef een waardering uit Kansrijk - minder kans-

3 leen oogpunt van onder- rijk voor ondergronds
gronds ruimtegebruik ruimtegebruik

>AANDACHTSPUNT VOOR HET PROCES

I
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Voor !let in kaart brengen van de private investeringen kan er interactie plaatsvinden met markt-

partijen. Een rondgang langs een paar 'grote investeerders' in !let studiegebied levert snel en

efficient een selectief aantal populaire locaties op.

2.3.INVESTERINGSPOTENTIEEL

Het gebruik van de ondergrondse ruimte gaat vaak

gepaard met hoge kosten. Het is daarom van belang

plekken te zoeken waar de verhouding tussen de kosten

en opbrengsten gunstig is, locaties dus met een hoog

investeringspotentieel. Deze plekken zijn in het algemeen

beperkt. Het in kaart brengen van het investerings-

potentieel levert belangrijke informatie op over de

economische haalbaarheid van ondergronds ruimte-

gebruik. In een aantal stapp en wordt de tweede

themakaart opgesteld.

STAP 1: GEEF LOCATlES AAN MET EEN HOGE 'PLAATS-

WAARDE'

De themakaart 'investeringspotentieel' geeft locaties

aan die aantrekkelijk zijn voor marktinvesteringen. Een

eerste criterium daarvoor is 'plaatswaarde'. Locaties met

een hoge plaatswaarde worden gekenmerkt door een

intensief ruimtegebruik en een hoge mate van

functiemenging. De veronderstelling is dat dit de

locaties zijn waar het marktperspectief gunstig is om

extra programma - in absolute zin en in de zin van

functiecombinaties - toe te voegen.

STAP 2: GEEF LOCATIES AAN DIE GOED BEREII<BAAR ZIJN PER

AUTO EN TREIN

Naast een hoge plaatswaarde is een goede bereik-

baarheid per auto en openbaar vervoer een belangrijk

criterium voor marktinvesteringen. Een inventarisatie

van de belangrijkste netwerken van verbindingen en

TIP!
Voor !let opstellen van de kaal't investeringspotentieel

zijn ook de lagen 'grondprijzen' en 'particuliere

investeringen in on roe rend goed' van belang. Voor

deze studie wal'en deze gegevens ec!lter niet (tijdig)

besc!likbaar.
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VOORBEELD WAARDERING II<ANSRIJI< I<ANSARM

I

PLM\TSW~,ARDE: Hoog I
INTENSITEIT EN FUNCTIEMENGING Gemiddeld I

Laag I
I BUEII<BAf,RHEJD PER AUTO Hoog I

Gemiddeld I
Laag I

I BEREII<BAARHEID PER TREIN Hoog I
Gemiddeld I
Laag I

centra met een goede bereikbaarheid levert de plekken

op waar verwacht mag worden dat het investerings-

potentieel van de markt hoog is.

Een goede bereikbaarheid heeft ook invloed op de grond-

prijsonrwikkeling wat de opbrengsten van investeringen

verder kan verhogen.

STAP 3: GEEF EEN WAARDERING un EEN DOGPUNT VAN

ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUII<

Uit een oogpunt van alleen economische haalbaarheid is

vaak maar een beperkt aantal locaties kansrijk voor

ondergronds ruimtegebruik. Dit beperkt aantal unieke

kansen is bijvoorbeeld te vinden op binnenstedelijke

locaties, met een goede bereikbaarheid voor auto en

openbaar vervoer, waar de grondprijzen hoog zijn en de

wensen en mogelijkheden voor het realiseren voor een

substantieel programma groot zijn. Het zijn vaak ook de

locaties die het meest 'robuust' zijn, dat wil zeggen waar-

van verwacht wordt dat ze ook op langere termijn niet

in een negatieve spiraal terecht komen. Als derde stap

kan daarom nog een selectie worden gemaakt van de

meest kansrijke locaties met een hoge plaats- en knoop-

waarde, die ook op langere termijn een zekere basis voor

private investeringen vormen. Het doorlopen van de

drie stappen mondt uiteindelijk uit in de themakaart

'Investeringspotentieel' .

W AARDERING KAARTLAG EN 'INVESTERINGSPOTENTIEEL'

VOORBEELDI<AART: INVESTERINGSPOTENTIEEL MIDDEN-

GELDERLAND

Dat de systematiek voor het maken van de themakaart

'Investeringspotentieel' tot een beperkt aantallocaties

leidt, is te zien op de themakaart voor het gebied

Midden-Gelderland.

WAT STAAT ER OP DE I<AART?

De gebieden met een hoge dichtheid en hoge mate van

functiemenging voor woon- en werkmilieus zijn op de

kaart weergegeven. Als vanzelfsprekend 'springen' de

centrumgebieden van Arnhem en Nijmegen en in iets

mindere mate van 'Ede' en 'Wageningen' er als kansrijk

uit. Daarnaast is de hierarchie van knooppunten in kaart

gebracht zowel voor de weg- als railinfrastructuur. De

bereikbaarheid van elke plek op de kaart is afgeleid van

de afstand tot een knoop (afslag of station) en van de

positie van die knoop in de hierachie in het nerwerk. Het

combineren van deze gegevens met een waardering van

de meest kansrijke locaties leidt tot de themakaart

'Investeringspotentieel'. Hierop staan de locaties waar

verwacht wordt dat het investeringspotentieel hoog is.

Het is goed denkbaar dat voor het opstellen van de

themakaart 'Investeringspotentieel' ook nog andere

kaartinformatie gebruikt kan worden. Werkelijke

gegevens over grondprijzen of over particuliere

investeringen in onroerend goed zouden bijvoorbeeld

een waardevolle aanvulling zijn voor het opstellen van

deze kaart.
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Geeflocaties en gebieden
aan waar het wenselijk
is te intensiveren en/of te
extensiveren op maai-
veld

Van bes1aanae, nieuwe
en te herstructureren
stads- en dorpsmilieus

OCCUPATIE
Geef aan waar bestaande
of nieuwe infrastructuur
woongebieden en
kwetsbare buiten-
gebieden doorsnijdt

Conflictsituaties tussen
infrastructuur en
ruimteiijke kwaiiteit

THEMAKAART

RUIMTELIJKE

DYNAMIEK

m]voorOeercf(Joor aanleg
infrastructuur, centrum-
vorming, herstructure-
ring en landschapsver-
nieuwing

> AANDACHTSPUNTEN VOOR HET PROCES
Voor een inventarisatie van gebieden waar gestreefd wordt naar intensiveren of extensiveren op

maaiveld kan veelal gebruik worden gemaakt van bestaande beleidsinforrnatie (streekplannen

en dergelijke). Voor het bepalen van de mate waarin ondergronds ruirntegebruik bij kan dragen

aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit (de waardering) kan het in deze fase nuttig zijn

maatschappelijke organisaties en burgers als klankbord te gebruiken. Natuur-, milieu- en

welstandsorganisaties, maar ook bewoners (wijkverenigingen) van herstructurel'ingswijken en

stadscentra kunnen een belangrijke toegevoegde waarde hebben bij het bepalen van de gewenste

mate van intensivering in stedelijke gebieden of extensive ring in waardevolle buitengebieden. De

ti1ernakaart 'Ruimtelijke dynamiek' kan dan ook goed in intel'actieve processen worden

opgesteld.

2.4 RUIMTELIJKE DYNAMIEK Ondergronds ruimtegebruik creeert daarmee mogelijk-

heden voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

In deze stap gaat het er om de gebieden te identificeren

waar intensiveren of extensiveren wenselijk is, met

andere woorden bijdraagt aan het verbeteren van de

ruimtelijke kwaliteit. Basis hiervoor kan zijn een

indeling in stads- en dorpsmilieus (zie kader). Voor elk

milieu kan worden aangegeven welke mate van

intensivering of extensivering op maaiveld wenselijk is.

STAP 1: GEEF AAN WAAR HET WENSELIJI< IS HET RUIMTE-

GEBRUII< TE INTENSIVEREN OF TE EXTENSIVEREN OP

MAAIVELO

Intensiveren of extensiveren van het ruimtegebruik zijn

belangrijke instrumenten voor het versterken van de

ruimt~lijke kwaliteit die aansluit bij de wens en en

behoeften van mens en. Het ondergronds brengen van

functies kan zowel bijdragen aan een intensiever gebruik

van de ruimte als aan een extensivering op maaiveld.
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TYPOLOGIE VAN

WOONMILIEUS

In de Nota Wonen en de Vijfde Nota wordt

een onderscheid gemaakt in vijf typen woon-

milieus.

CENTRU M-STEDELlJ 1<

Centrum-stedelij ke woonmil ieus kenmerken

zich door een grootschalige complexiteit en

zijn met name (historische) binnensteden,

centra van nieuwe steden en nieuwe

centrumprojecten in bestaande steden.

Voorbeelden zijn Almere Centrum en de Kop

van Zuid in Rotterdam.

B U ITE N-C E NTR U M

Deze stadswijken bestaan voornamelijk uit

grondgebonden- en etagewoningen van voor

of net na de oorlog. Ook de vooroorlogse

herenhuizen en tuindorpen behoren hiertoe.

Voorbeelden zijn de Berlagebuurt in Amster-

dam en de Spoorwijk in Den Haag.

GROEN-STEDELlJK

Groeikernen, uitbreidingen aan de stad en

actuele uitleg vormen de groen-stedel ij ke

milieus. Rijnsweerd in Utrecht en Prinsenland

in Rotterdam, wijken met overwegend huizen

met tuinen, zijn hier voorbeelden van.

CENTRUM-DORPS

H istorische kernen en nieuwe kernen,

getypeerd door een kleinschalige complexiteit,

zoals Muiden en Houten-rond, zijn de

centrum-dorpse milieus.

LANDELlJI< WONEN

De Loosdrechtse plassen en Amsteldijk zijn

goede voorbeelden van het landelijk wonen.

H ier wordt gewoond in het buitengebied, in

vi Ilawij ken en op landgoederen.
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STAP 2: GEEF LOCATIES EN GEBIEDEN AAN WAAR HET

RUIMTEGEBRUII< IN DE I<OMENDE TIEN JAAR STERI< GAAT

VERANDEREN

Gebieden die sterk aan verandering onderhevig zijn, zijn

vanuit een oogpunt van ondergronds ruimtegebruik

extra interessant. Er gaat immers iets veranderen in de

ruimtelijke omgeving, dus kijken naar ondergrondse

mogelijkheden is eerder toepasbaar. Het kan bijvoor-

beeld gaan om investeringen in nieuwe infrastructuur,

centrumvorming, herstructurering van woonwijken of

verouderde bedrijfsterreinen, strategische groen-

projecten en reconstructiegebieden. Door deze gebieden

op kaart te zetten, kunnen interessante koppelingen

worden gelegd tussen publieke en private investeringen.

STAP 3: GEEF AAN WAAR BESTAANDE OF NIEUWE INFRA-

STRUCTUUR WOONGEBIEDEN EN I<WETSBARE BUITEN-

GEBIEDEN DOORSNIJDT

In kwetsbare gebieden kan het ondergronds brengen van

infrastructuur een bijdrage leveren aan de ruimtelijke

kwaliteit. In stedelijk gebied kan ondergrondse infra-

structuur bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit door

bijvoorbeeld het combineren van functies en het

verminderen van de barrierewerking of geluidhinder. In

het buitengebied kan het ondergronds brengen van

infrastructuur de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen

door het versterken van ecologische verbindingen, het

vergroten van waardevolle gebieden voor natuur en

landschap en het verminderen van hinder en barriere-

werking.

Het in kaart brengen van bestaande en nieuwe infra-

structuur in combinatie met kwetsbare (bebouwde of

onbebouwde) gebieden maakt de kansen voor onder-

gronds ruimtegebruik inzichtelijk.

STAP 4: GEEF EEN WAARDERING UIT EEN OOGPUNT VAN

ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUII<

De locaties en gebieden die in de eerste drie stappen in

kaart zijn gebracht, worden in deze stap gewaardeerd uit

een oogpunt van ondergronds ruimtegebruik. De

waardering kan onder meer worden gebaseerd op

beleidsdoelen; bijvoorbeeld in welke woon- en werk-

milieus liggen belangrijke intensiveringsopgaven waar

ondergronds ruimtegebruik aan kan bijdragen? Het

ondergronds brengen van functies is daarbij een van de

mogelijkheden om de ruimte in ten siever of juist

extensiever (op maaiveld) te benutten. De themakaart

'Ruimtelijke dynamiek' bevat de selectie van milieus

waar ondergronds ruimtegebruik de beste bijdrage kan

leveren aan ruimtelijke kwaliteit.

VOORBEELDKAAR~ RUIMTELIJKE DYNAMIEK MIDDEN-

GELDERLAND

De themakaart 'Ruimtelijke dynamiek' van Midden-

Gelderland laat gebieden zien waar gestreefd wordt naar

intensiveren of extensiveren op maaiveld. Ondergronds

ruimtegebruik kan daarvoor een optie zijn. De kansen

voor ondergronds ruimtegebruik in deze gebieden zijn

grater indien er concrete plannen zijn voor veranderingen

in de ruimtelijke omgeving, of wanneer er sprake is van

infrastructuur die kwetsbare gebieden doorsnijdt.

WAT STAAT ER OP DE I<AART?

Bovenstaande issues zijn verfijnd door in de themakaart

per issue een aantal kaartlagen in relatie te brengen met

de kansrijkheid voor ondergronds bouwen. De kaart laat

uiteraard de stedelijke centra als de belangrijkste

intensiveringsgebieden zien. In beschermde kwetsbare

gebieden en in belvedere-gebieden zijn er juist kansen

voor ondergronds bouwen uit het oogpunt van

'extensiveren op maaiveld'. Indien er ooit sprake zal zijn

van het toevoegen van functies in bijvoorbeeld de

Veluwe of de Ooypolder (bij Nijmegen) dan zou uit het

oogpunt van natuur en milieu ook naar ondergrondse

oplossingen gezocht kunnen worden. Feitelijk zijn

daarmee de conflictsituaties zichtbaar. Kwetsbare

functies als woongebieden en groengebieden worden in

combinatie met (nieuwe) infrastructuur als kansrijk

aangemerkt. Het gebied met de Betuwelijn en de

geplande verlenging van de A 15 door het waardevolle

Rijnstrangengebied (ten oosten van Arnhem) springt

daardoor als kansrijk uit het kaartbeeld. Tot slot bieden

ook de grote te herstructureren gebieden in Arnhem en

Nijmegen nieuwe kansen voor ondergronds ruimte-

gebruik.
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WAARDERING KAARTLAGEN 'RUIMTELIJKE DYNAMIEK'

Groen

Beschermd kwetsbaar gebied

I<ANSARM

INTENSIVEREN EN EXTENSIVEREN
OP MAAIVELD

VOORBEELD WAARDERING

Centrummilieus

Voo rz ien ingenconcentraties

Stedelijke woonmilieus ","'."

Overige woonmilieus

Bedrijventerreinen extensivering

Belvederegebied

Landelijk gebied A
*

Landelijk gebied B*

Landelijk gebied C*

Landel ij k gebied D *
HERSTRUCTURERING EN VERNIEUWING I Nieuwe wegen

:...."'; :,-' ~

'-f-";>::-'
;.

Nieuwe rail (HSL, Betuweroute)

Hestructureringsgebied

Landschapsaanpassing

Landschapsbehoud

Landschapsvern ieuwi ng ~:'~.:)L~ .:~.,~

HINDER VANWEGE INFRASTUCTUUR > 50 dB (A)

> 50 dB (A) + woongebied

> 50 dB (A) + kwetsbaar buitengebied

Nieuw infra + woongebied

Infra + kwetsbaar buitengebied

I nf ra + woongebied

Nieuw infra + kwetsbaar buitengebied

*
A = lunetie natuur is riehtinggevend;

B = natuur is belangrijke lunetie, landbouw vervult blijvende rol;

C = hooldzakelijk landbouw;

D = landbouw riehtinggevend.
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2.5 HET INTEGRALE KAARTBEELD:

DE KANSENKAART

In de vorige paragrafen zijn drie themakaarten verbeeld

en beschreven. De themakaarten 'Levende ondergrond',

'Investeringspotentieel' en 'Ruimtelijke dynamiek'

sluiten aan bij de 'lagenbenadering' uit de Vijfde Nota en

bepalen samen de kansrijkheid voor ondergronds

ruimtegebruik. Het integrale kaartbeeld ontstaat door

een 'overlay' van deze drie themakaarten.

EEN TYPOLOGIE VAN I(ANSENCOMBINATIES

De confrontatie van de lagen geeft inzicht in de gebieden

die meer of minder kansrijk zijn voor ondergronds

ruimtegebruik, of beter gezegd waar ondergronds

ruimtegebruik een meer of minder grote bijdrage kan

leveren aan ruimtelijke kwaliteit. Omdat in meerdere

gebieden vaak vergelijkbare kansencombinaties

voorkomen, ontstaat een 'typologie van kansen'. Vier

'kansencombinaties' worden hierin onderscheiden: (zie

voor verdere uitwerking hoofdstuk 3)

- M 0 bili tei tscentra

- Nieuwe stedelijkheid

- City by-passes

- Groene stedelijkheid

WAT STAAT ER OP HET INTEGRALE I(AARTBEELD?

Voorbeelden van de onderscheiden kansencombinaties

komen ook in de regio Midden-Gelderland VOOL

Hoewel in meerdere gebieden kansen kunnen ontstaan,

worden er op de kaart ter illustratie enkele voorbeelden

uitgelicht. Zo is het sleutelproject 'Arnhem-Centraal'

een typisch voorbeeld van een 'mobiliteitscentrum' (zie

projectbeschrijving in hoofdstuk 3). Een hoge plaats-

en knoopwaarde zorgen hier voor een hoog investe-

ringspotentieel. Vanuit de ondergrond komen er op

regionaal niveau geen beperkingen voor om onder-

grondse ruimte optimaal te benutten in het ontwerp

van dit knooppunt.

Kansen voor 'nieuwe stedelijkheid' worden op de kaart

onder meer zichtbaar in een aantal herstructurerings-

gebieden in Arnhem en Nijmegen, maar bijvoorbeeld

ook in Ede-Wageningen (bijvoorbeeld 'Het nieuwe

landgoed' in Ede). De veranderingen in ruimtelijke

dynamiek bieden hier mogelijkheden om intensive ring

en transformatie van het ruimtegebruik samen te laten

gaan met kwaliteitsverbeteringen van wonen, werken

en openbare ruimte. Vaak gekoppeld aan deze gebieden

kan het ondergronds brengen van ontsluitende infra-

structuur en/of parkeervoorzieningen zorgen voor een

extra economische impuls en revitalisering van

centrumfuncties ('city by-passes').

De doorsnijding van landschappelijk aantrekkelijke

gebieden door mogelijk nieuwe infrastructuur, zoals de

HST -Oost en de A 15, bieden kansen voor ondergrondse

aanleg van infrastructuur in combinatie met ecologische

en landschappelijke structuurversterkingen boven-

gronds. Interessant voor de ontwikkeling van andere

vormen van deze 'groene stedelijkheid' zijn onder meer

de 'dorpenzones' ten westen van Arnhem en ten oosten

van Nijmegen. Op deze overgangen tussen de

stuwwallen en het rivierengebied bestaan aantrekke-

lijke, hoogwaardige woonmilieus. De behoefte aan

groen wonen kan hier worden gerealiseerd met behoud

van het cultuurhistorisch en landschappelijk waarde-

volle karakter van deze gebieden. De bijdrage die onder-

gronds ruimtegebruik hieraan kan leveren, wordt

treffend geillustreerd in het voorbeeldproj ect 'Maliebaan

16' in Utrecht (zie afbeelding in paragraaf2.4).

Interessant - en illustratief voor de werking van de

methodiek - is ook de positie van de Veluwe op de kaart.

De lage kansrijkheid in de eindscore is terug te voeren

op de beschermde status van de ondergrond en het

- deels daarmee samenhangende - geringe private

investeringspotentieel. Op de themakaart ruimtelijke

dynamiek worden echter wel kansen gezien voor onder-

gronds ruimtegebruik, juist ter bescherming van het

unieke landschap op maaiveldniveau. Hierdoor rijst de

vraag of het bij het bepalen van het toekomstig beleid

zinvol kan zijn om onderscheid te maken in een

beschermingsregime boven en onder maaiveld. Dit

onderscheid wordt in het huidige beleid nog zelden

gemaakt, waardoor kansen onvoldoende worden be nut.
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I

BOX ONDERGRONDSE GESCHIKTHEIDSKAARTEN VOOR ZUID-HOLLAND

De afgelopen twee jaar is, in opdracht van de

provincie Zuid-Holland, gewerkt aan de tot-

standkoming van drie regionale geschiktheids-

kaarten voor de ondergrond. Daarnaast is een

kaart gemaakt waarop het voorkomen van grof

zand is aangegeven. Deze kan worden gebruikt

om de geschiktheid voor zandwinning aan te

geven. Voor aile kaarten zijn in eerste instantie

technische criteria gebruikt, die te maken

hebben met de eigenschappen van de onder-

grond en de wijze waarop deze eigenschappen

de technische realisatie van de functie be"in-

vloeden. Daarnaast zijn beperkt beleidscriteria

gebruikt, die de ongewenstheid aangeven van

een bepaalde functie, bijvoorbeeld omdat

andere functies op of onder het maaiveld

negatief kunnen worden be'invloed. Bij de

integratie van deze geschiktheidskaarten

worden door de provincie beleidscriteria toe-

gevoegd vanuit bijvoorbeeld ruimtelijk of

milieubeleid. Onderstaand wordt, ter illustratie,

voor elk van de vier kaarten aangegeven welke

technische en beleidsmatige criteria zijn gebruikt.

VI ER G ESCHI I<TH EIDSKAARTEN

De 'geschiktheidskaart voor de laagcalorische

opslag van warmte en koude' is bepaald voor

zowel het eerste- als het tweede watervoerende

pakket. Warmte-koude opslagsystemen worden

gebruikt voor grote kantoren en bijvoorbeeld

ziekenhuizen, waarbij in de bod em '5 zomers

warmte wordt opgeslagen die '5 winters gebruikt

kan worden, en '5 winters koude wordt op-

geslagen die '5 zomers kan worden gebruikt. De

warmte en/of koude wordt opgeslagen door

water in en uit de bodem te pompen. De

warmte of koude wordt dan afgegeven aan het

grondwater. De criteria die zijn gehanteerd om

de geschiktheid aan te geven zijn de door-

latendheden van het watervoerende pakket -

(kD-waarden) en de weerstand van de afsluitende

laag (c-waarden). Daarnaast is beleidsmatig

bepaald dat het zoet-zout grensvlak niet mag

worden be"invloed door een warmte.koude

opslagsysteem. Daar waar dit effect kan op-

treden, is op de kaart aangegeven dat realisatie

van zo'n systeem ongewenst is.

De 'geschikheidskaart voor ondergrondse

gietwateropslag' is voor wat de technische

criteria betreft gelijk aan de warmte-koude

opslagkaart. Gietwateropslag wit zeggen dat in

natte perioden water in de ondergrond wordt

gepompt, dat in droge tijden weer kan worden

opgepompt, bijvoorbeeld voor glastuinbouw.

Bij gietwateropslag gaat het dus om de

realisatie van hetzelfde technische systeem

(infiltratie en onttrekking) als bij warmte-

koude opslag. Ook het beleidsmatige criterium

betreffende het zoet-zout grensvlak is opnieuw

gebruikt. Het verschil met warmte koude

opslag is dat bij deze toepassing over langere

perioden water wordt ge'infiltreerd (bijvoor-

beeld in de winter) en vervolgens een tijd lang

wordt onttrokken (in droge perioden), waar-

door meer fluctuatie zal optreden. Daarom zijn

op deze kaart ook natuurgebieden aangegeven,

die gevoelig of zeer gevoelig zijn voor

fluctuaties en waar opslag van gietwater dus

als ongewenst wordt beschouwd.

De 'geschiktheidskaart voor ondergronds

bouwen' geeft aan hoe complex of juist hoe

eenvoudig het is om een bouwput te realiseren

van 6 of 10 meter diepte. Zo'n bouwput staat

model voor de meest gebruikelijke methode om

ondergrondse bouwwerken te realiseren, waar-

onder ook veel tunnels. Aileen bij boortunnels

wordt een andere methode gebruikt. De mate

van complexiteit van de realisatie van een
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[ BOX ONDERGRONDSE GESCHIKTHEIDSKAARTEN VOOR ZUID-HOLLAND

bouwput zal vooral consequenties hebben voor

de kosten van de bouwput. Het voorbeeld van

een bouwput is gebruikt omdat dat de meest

voorkomende manier is om ondergronds te

bouwen. De criteria die zijn gebruikt zijn de

sterkte en de stijfheid van bodemlagen onder en

naast de bouwput. Deze criteria bepalen in

hoge mate de manier waarop de bouwput kan

worden gerealiseerd. Daarnaast is ook de

grondwaterstand als criterium gebruikt. De

illustratie laat de geschiktheid voor onder-

grands bouwen zien in Zuid-Holland.

De kaart waarop het 'voorkomen van grof

zand' is aangegeven is direct bepaald op basis

van boorprofielen en classificaties van korrel-

grootte. Op basis van deze kaart kan worden

bekeken waar mogelijk winbare hoeveelheden

grof zand aanwezig zijn.

GEGEVENS EN INTERPRETATIE

De gegevens van de ondergrond die zijn

gebruikt komen aile uit boorprofielen van TNO-

NITG en het regionaal Grondwater Informatie

Systeem Zuid-Holland. De gegevens zijn volledig

digitaal verwerkt. Voor de ondergronds bouwen

kaart is bij de interpretatie van de gegevens

oak geologische kennis gebruikt. Belangrijk

aandachtspunt bij aile kaarten is dat alleen

naar de eigenschappen van de ondergrond is

gekeken en geen rekening is gehouden met

reeds aanwezige objecten in de ondergrond

(tunnels, kabels en leidingen, aanwezige

archeologische waarden), of met bebouwing

bovengronds. De aanwezigheid van gevoelige

natuurgebieden (bovengronds) voor de

geschiktheidskaart voor gietwateropslag is de

enige bovengrondse ontwikkeling die is

meegenomen.

De kaarten zijn getoetst aan ervaringen in

praktijkgevallen van de desbetreffende functie.

Daarnaast zijn de geschiktheidskaarten oak

getoetst op hun praktische meerwaarde voor

ruimtelijke planvorming. In een aantal gebieds-

studies (Zuidplaspolder en Alphen-Bodegraven)

is de ruimtelijke vertaling van bodem en

ondergrond geconcretiseerd. De geschi ktheids-

kaarten voor ondergrondse functies vormen

daarin een belangrijke toevoeging op bestaande

digitale kaarten over bodem en ondergrond,

zoals bodemopbouw, grondwatersystemen,

archeologische en aardkundige waarden,

zettingsgevoeligheid en bodem- en grond-

waterkwal iteit.

UITVOERDERS

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever

van het project en heeft zelf de legenda en

toetsing uitgevoerd voor de kaart met grof

zand. De legenda en de toetsing van de warmte

koude opslagkaart is uitgevoerd door IF tech-

nology BV. De legenda en de toetsing van de

gietwateropslag kaart en de ondergronds

bouwen kaart zijn uitgevoerd door Royal

Haskoning. Aile kaarten zijn gemaakt door

TNO-NITG dat oak nauw betrokken is geweest

bij het opstellen van de legenda's en de uitvoer-

ing van de toetsingen. De gebiedsstudies met

ruimtelijke vertaling van ondergrondse kaarten

zijn uitgevoerd door Grontmij Zuid-Holland.
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THEMAKAART LEVENDE ONDERGROND

KANSARM -> KANSRIJK

THEMAKAART INVESTERINGSPOTENTIEEL
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TYPOLOGIE VAN KANSEN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK

Een goed voorbeeld doet goed navolgen. Daarom worden in dit hoofdstuk-

aan de hand van de typologie van kansen - voorbeeldprojecten van onder-

gronds ruimtegebruik getoond. Eerst wordt het type kans beschreven, waarna

ter illustratie een N ederlands voorbeeld wordt gepresenteerd. In het kort

wordt ook naar andere Nederlandse en buitenlandse voorbeelden verwezen.

TYPE I<ANS
I MOBILITEITSCENTRA

BESCHRIJVING Het station van de 21 e eeuw is niet langer slechts een 'reizigersmachine' maar

ontwikkelt zich gaandeweg tot een 'mobiliteitscentrum' waar activiteiten als

reizen, ontmoeten, werken, wonen, winkel en, eten en drinken op een plek

samensmelten. Mobiliteitscentra ontstaan daar waar verschillende vervoers-

vormen (trein, tram, bus en auto) op verschillende niveaus (internationaal,

nationaal, regionaal) worden aangeboden in combinatie met programma's voor

wonen, werken en culturele voorzieningen. Het aantal plekken waar aan die

voorwaarden wordt voldaan is overigens beperkt. In Nederland kunnen de

'Nieuwe Sleutelprojecten' als belangrijkste voorbeelden van mobiliteitscentra

worden gezien. Maar ook op lager schaalniveau kunnen stationslocaties

uitgroeien tot nieuwe centra van stedelijke netwerken.

/~

11 :.

/./
... -
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NEDERLANDS VOORBEELD

Ondergronds ruimtegebruik kan een belangrijke bijdrage leveren aan het

ontstaan en het functioneren van mobiliteitscentra. Uit praktisch oogpunt is

het gebruik van de ondergrond al vaak nodig om de traces voor trein, tram en

bus in een beperkte ruimte elkaar te laten kruisen e~ aan elkaar te koppelen.

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat wanneer de verschillende niveaus (ondergronds,

maaiveld, bovengronds) 'als plooien' in elkaar overlopen en qua verblijfswaarde

en (sociale) veiligheid niet meer voer elkaar onderdoen. Het herkenbaar maken

van de ondergrond kan de identiteit van de plek extra versterken.

--~

II-~
~

Arnhem, Stationsgebied Centraal

PROJ ECTB ES C H RIJ VI N G

PROGRAMMA / OMVANG

Voornaamste aanleiding voor de ontwikkeling van het project 'Arnhem

Centraal' is gelegen in de komst van de hogesnelheidstrein Amsterdam- Duits-

land. Daarnaast was reeds geconstateerd dat de capaciteit van het stationsgebied

(zowel wat betreft de stationfunctie als ten aanzien van de economische functie)

en de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de stationspleinen ernstig te

wensen overliet.

Na realisering van alle plannen zal er een gebied gevormd zijn waar rond een

overdekt en centraal gelegen binnenplein - de transferhal - in zeer hoge

dichtheid een multifunctioneel centrumgebied gelegen zal zijn. Een groot deel

van de verschillende elementen binnen het project zal overdekt zijn; voor een

geringer deel is sprake van een ligging daadwerkelijk onder het huidige

maaiveldniveau. De transferhal geeft direct toegang tot alle vormen van

openbaar vervoer, fiets, auto, kantoren en de binnenstad.

80.000 m2 kantoren waarvan 55.000 m2 aan de centrumzijde van het spoor

10.000 m2 winkels en voorzieningen: 5.000 m2winkels, 2.500 m2 horeca,

1.000 m2 cultuur, 1.000 m2 diensten

7.000 m2 wonen: 100 - 150 wooneenheden

busstation, treinstation + uitbreiding met 4' perron

parkeerkelder voor 1.000 auto's, parkeerkelder voor 5.000 fietsen
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ANDERE NEDERLANDSE

VOORBEELDEN VAN

MO B I LITEITS I<NOO PP U NTE N

BUITENLANDSE VOORBEELDEN

Amersfoort, Project 'Nieuw Amersfoorts Peil'

Rotterdam, Station Blaak

Utrecht, Utrecht Centrum Project
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Rotterdam, Centraal Station

Stuttgart - Hauptbahnhof
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TYPE KANS NIEUWE STEDELIJKHEID

BESCHRIJVING

NEDERLANDS VOORBEELD

CENTRUMGEBIED

PROJ ECTB ESCH R IJVI NG

De opgave om te komen tot transformatie en kwaliteitsverbetering van

bestaande woon - en werkmilieus stelt hoge eisen aan de manier waarop daaraan

in de praktijk invulling wordt gegeven. Veranderingen in de ruimtelijke inricht-

ing van bestaande steden zijn nu eenmaal complexe processen die bovendien

vaak op maatschappelijke weerstand stuiten.

Van 'nieuwe stedelijkheid' is sprake wanneer met de transformatie van

bestaande woon- of werkmilieus een kwaliteitssprong mogelijk wordt gemaakt,

die aansluit bij de behoeften van stedelingen en de identiteit van het stedelijk

leven versterkt. Ondergronds ruimtegebruik is daarbij - naast verdichting op

maaiveld, hoogbouw of betere benutting in de tijd - een van de strategieen
waarmee nieuwe stedelijkheid vorm kan krijgen. Dit kan gestalte krijgen zowel

op het niveau van individuele gebouwen (Maliebaan 16, Utrecht), centrum-

gebieden (Marienburg Nijmegen), als op buurt- en wijkniveau (Chasse-terrein,

Breda). Op al deze schaalniveaus kan ondergronds ruimtegebruik bijdragen aan

nieuwe combinaties van stedelijkwonen en werken met een aantrekkelijke, vaak

ook groene inrichting van de openbare ruimte.

Nijmegen, Marienburg

De aanleiding voor dit project ligt in de doe Is telling om - als onderdeel van een

omvangrijke revitalisering van het Nijmeegse centrumgebied - het hers tel van

de winkelfunctie te bevorderen. Marienburg bestaat uit een nieuwe winkelstraat

op twee niveaus en een plein dat omringd wordt met culturele functies. Een

belangrijk gegeven voor de inrichting van het gebied zijn de natuurlijke hoogte-

verschillen binnen de binnenstad. Dit gegeven wordt opgepakt door twee

maaivelden te maken die als het ware over elkaar heen schuiven; twee reeds

bestaande, in hoogte verschillende winkelgebieden zijn met elkaar verbonden
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PROGRAMMA I OMVANG

NEDERLANDS VOORBEELD

HE RSTR U eTER I N GSG EB I ED

PROJ ECTB Ese H RIJVI N G

door twee winkellagen. Deze zijn onderling verbonden door trappen, helling-

banen, liften en bruggen. De winkelstraat zelf is relatief smal en kent in samen-

spel met de winkel arcades een zekere intimiteit. Boven de winkels zijn in

meerdere bouwlagen 74 luxe appartementen gerealiseerd. Deze zijn ontsloten

door een verhoogde woonstraat. Grenzend aan het plein is een ondergrondse

bioscoop gerealiseerd. De ligging op een natUurlijke stUwwal maakte het relatief

eenvoudig om tot grote diepte te gaan (vergelijkbaar met drie bouwlagen).

De realisatie van het project leidt tot een hoge dichtheid en een zeer grote

functiemenging: winkels, woningen, horeca, kantoren, publieksvoorzieningen

en een wandelroute. Met de verhoging van de bebouwingsdichtheid neemt ook

de kwaliteit van de openbare ruimte toe.

14.500 m' winkelruimte, horeca, dienstverlening (bibliotheek)

12.500 m' kantoren

12.500 m' culturele voorzieningen, waaronder een ondergrondse bioscoop

74 koopappartementen

Diepteligging: verbinding tussen twee maaivelden

Aantallagen: -1 tot +4 (bioscoop tot -3)
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Breda, Chasse-terrein

Het plangebied betreft een binnenstedelijke locatie, oorspronkelijk in gebruik

als kazerneterrein. Bij de herontwikkeling hebben multifunctionaliteit en

kwaliteit van de openbare ruimte als doelstelling bovenaan gestaan. Daarbij

stond de wens voorop middels de herontwikkeling de binnenstad aanvullend te

voorzien van een park met een openbaar karakter - en ondanks de herontwik-
keling bepaalde oorspronkelijke en monumentwaardige gebouwen in stand te

houden.

Een hoge dichtheid en multifunctionaliteit gepaard aan relatieve openheid zijn

bereikt door zowel 'in de hoogte' als 'in de diepte' te bouwen. Wooneenheden,

kantoren en voorzieningen zijn vooral gerealiseerd in een sitUering in hoge- en

KANSENKAART ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK > 29



PROGRAMMA / OMVANG
I

middelhoge vrijstaande gebouwen temidden van het park: groen en open van

karakter. Parkeervoorzieningen en een deel van de verbindingsroutes tussen de

verschillende gebouwen (en functies) zijn ondergronds gerealiseerd.

760 woningen

2000 m' hal voor evenementen en congressen, ondergronds verbonden met

hotel

Ondergrondse parkeergarage van 670 plaatsen

Gebiedsoppervlakte: 13 hectare

Diepteligging: 1 laag onder maaiveld

ANDERE NEDERLANDSE

VOORBEELDEN VAN

NIEUWE STEDELlJI<HEID

BUITENLANDSE VOORBEELDEN

Amsterdam, Zuidas

Arnhem, Rijnstraatkelders

Delft, Spoorzone 'Delft Centraal'

Rotterdam, Beurstraverse

Utrecht, Uitbreiding Maliebaan 16

Rotterdam, Dokhaven

~ -

Amsterdam, Museumplein

Parijs, Louvre

Barcelona, Kustboulevard

Parijs, Forum des HaIles
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BESCHRIJVING

NEDERLANDS VOORBEELD

PROJ ECTB ESC H R IJVI N G

CITY BY-PASSES

Infrastructuur rond en naar stedelijke centra functioneren niet alleen als levens-

aders in het stedelijk weefsel, maar lever en vaak ook knelpunten op in de vorm

van hinder, barrierevorming en onveiligheid. Het ruimtebeslag van infrastructuur

kan bovendien nieuwe ontwikkelingen belemmeren, die de verborgen potenties

van plekken benutten. Het ondergronds brengen of overkluizen van infrastructuur

- in combinatie met ondergrondse parkeervoorzieningen - vergroot de bereik-

baarheid van locaties in het hart van steden en creeert daarmee mogelijkheden

voor het toevoegen van nieuwe functiecombinaties. De ingrepen die hiervoor

nodig zijn, hier 'city by-passes' genoemd, bieden tegelijkertijd kansen voor

herinrichting van de openbare ruimte en vergroting van de verblijfswaarde.

Voorburg, Sijtwende

Sij twende bestaat uit een stedelijke verbindingsweg (onderdeel van de N oorde-

lijke randweg Haagse regio) in een deels ondergrondse en deels bovengrondse

tunnelbuis, gecombineerd met woningen en kantoren. Afgezien van de tunnel-

bakken bestaat het programma van Sijtwende primair uit woningen. Enkel ter

hoogte van de (gelijkvloerse) kruisingen zijn kantoren en voorzieningen

gesitueerd. Het tunnel trace c.q. het plangebied is opgedeeld in een vijftal deel-

gebieden met elk een eigen bebouwingskarakteristiek en karakteristiek van de

openbare ruimte. Deze deelgebieden zijn gescheiden doorruime zichtlijnen naar

de omgeving. De vormgeving van de deelgebieden dient aan te sluiten bij de

aanliggende wijk. Woningen (en parkeergarages) staan grotendeels zeer dicht

tegen de tunnelbak. In het plan is veel aandacht besteed aan kwaliteit van de

openbare ruimte. Het tunneldak is afgedekt met grond en vormt het grootste

deel van de openbare ruimte in hetgebied (ongeveer4van de in totaal7 hectare).

Door de aanleg van een stedelijke verbindingsweg in een gedeeltelijk boven-

grondse tUnnelbak is het mogelijk om in de directe nabijheid van die weg een

woongebied te ontwikkelen. Door boven op de tunnelbak de openbare ruimte

van de woonwijk te situeren, ontstaat een aanzienlijke ruimtewinst en een

aantrekkelijk openbaar gebied.

KANSENKAART ONOERGRONOS RUIMTEGEBRUIK > 31



PROGRAMMA I OMVANG
I

700 woningen

Parkeergarages

Kantoorruimte: 10.000 m2

Ruimte ten behoeve van gemengde doeleinden en openbare voorzieningen

Tunneltrace voor autoverkeer, tunnel voor hoogwaardig openbaar vervoer

Oppervlakte plangebied 22 hectare, oppervlakte effectief ruimtegebruik

27 hectare

Diepteligging: -5 tot-lO meter, aantallagen: 1

ANDERE NEDERLANDSE

VOORBEELDEN VAN

CITY BY-PASS ES

BUITENLANDSE VOORBEELDEN

Den Haag, Trekvliet-trace

Ede, 'Het nieuwe landgoed' met tunnelvariant N224

Maastricht, Markt-Maas-project

Boston, Central Artery en Post Office Square

Wenen, Weense Ring
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TYPE I<ANS

BESCHRIJVING

NEDERLANDS VOORBEELD [

GROENE STEDELIJKHEID

Buiten steden kan ondergronds ruimtegebruik worden ingezet in situaties

waarin conflicten ontstaan tussen bestaande landelijke functies (agrarische

bedrijvigheid, natuur, recreatie, water) en toe te voegen meer stedelijke functies

zoals infrastructuur. Het ondergronds brengen van bijvoorbeeld infrastructuur

kan worden overwogen ter vergroting van het natuurareaal, versterking van

ecologische verbindingen en bescherming van aantrekkelijke landschappen.

In bredere zin kunnen in deze situaties zelfs kansen ontstaan voor 'groene stede-

lijkheid'. Stedelijkheid komt namelijk niet alleen binnen steden voor. Het

fysieke en functionele onderscheid tussen stad en land vervaagt: overal wonen

en werken stedelingen die een mentaal en cultureel onderscheid maken in

diverse 'plekken'. Ondergronds ruimtegebruik kan een bijdrage leveren aan de

kwaliteit van die plekken, omdat het de toevoeging van stedelijke functies samen

kan laten gaan met een extensivering van het gebruik van het maaiveld. Groene

stedelijkheid kan herkenbaar worden in buitenstedelijke 'werklandschappen',

ofin nieuwe landgoederen en buitenplaatsen die opvallen door een betere land-

schappelijke inpassing van bebouwing, infrastructuur en (parkeer)voorzieningen

in het landelijk gebied. Behoud en ontwikkeling van aanwezige functies en

waarden worden daarbij gewaarborgd.
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Hellendoorn, Ecoferium Nijverdal
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PROJ ECTB ES C H RIJVI NG Het project 'Ecoferium Nijverdal' verkeert nog in het stadium van studie en

onderzoek. De essentiele ingredienten die zijn vervat in het proj ect worden hier

beschreven aan de hand van de oplossingen die geboden worden aan de volgende

problemen. Voor de gewenste uitbreiding van het Avonturenpark Hellendoorn

wordt gezocht naar vervangende parkeergelegenheid. Ook wordt, met name

voor het functioneren van de winkelfunctie van de kernen Nijverdal en

Hellendoorn gezocht naar aanvullende parkeergelegenheid. Ten derde:

Staatsbosbeheer zoekt een oplossing voor de opgave de ecologische verbinding

tussen de noord - en zuidzij de van de Sallandse heuvelrug te herstellen. Tenslotte

dient aansluiting gezocht te worden bij onderzoeken naar de noodzakelijke

capaciteitsvergroting van Rijksweg 35 (Zwolle - Almelo) die met name ter

hoogte van Hellendoorn problematisch is.

Een en ander heeft geleid tot de gedachte over te gaan tot overkluizing van "Het

Ravijn", de kunstmatige doorsnijding van de heuvelrug die ter plekke is

gecreeerd ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw. Met

deze overkluizing ontstaan voor alle eerdergenoemde opgaven mogelijkheden

voor oplossingen.

PROGRAMMA / OMVANG Overkluizing van autosnelweg, lokale verbindingsweg en spoorlijn

Ondergrondse parkeervoorziening voor circa 4.000 auto's

Bovengronds een 'natuurlijke' verbindingszone met een ecologische betekenis

ANDERE NEDERLANDSE

VOORBEELDEN VAN

GROENE STEDELIJI<HEID

B U IrE N LAN OS E VOO R BEE LD E N

Amsterdam ZO - Weesp - Naarden, ondergrondse aanleg verbinding rijksweg

Arnhem, Nederlands Watermuseum Sonsbeek

A6-A9

Groene Hart - tunnel

Heerlen/ Aken, bedrijventerrein

Otterlo, Museonder

Veluwezoom, Project 'Hert aan de Rijn'

Zeist, Bedrijvenpark Seyst

Projecten Emilio Ambasz
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> AAN HET WERI<
Ondergronds bouwen is geen doel op zich maar een

middel om de kwaliteit van de ruimte waarin wij leven

te verbeteren. Net zo goed is de Kansenkaart Onder-

gronds Ruimtegebruik geen doel op zich maar een

middel om in het proces van ruimtelijke ordening de

juiste keuzen op het juiste moment te kunnen maken.

Ruimtelijke ordening is immers meer dan het maken van

plannen. Het gaat erom een strategie te ontwikkelen

waarin plan en proces hand in hand gaan met als doel een

maximale kwaliteit te combineren met realiseerbaarheid.

De Kansenkaart kan in deze strategie een hulpmiddel

zijn. De Kansenkaart kan in een vroeg stadium van het

planproces de mogelijkheden van ondergronds bouwen

aan de orde stell en en inzichtelijk maken en alle nood-

zakelijke partijen bij het proces betrekken. Met deze

handreiking is een vorm gepresenteerd waarin de

Kansenkaart kan worden opgesteld. Daarmee is een

eerste stap gezet. Het is nu aan alle betrokkenen om voor

de verdere invulling en uitwerking zorg te dragen.
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Guido Derks, Royal Haskoning

FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES

Bron: Centrum Ondergronds Bouwen

Ton Borsboom

Projectbureau Rotterdam CS

Projectbureau Sijtwende

Gemeente Arnhem

Gemeente Maastricht

E. Ambasz architect

Kostas Pasvantis

I<AARTB E ELDE N

Rebecca Planteijdt, Royal Haskoning

ONTWERP

Sirene ontwerpers, Rotterdam

DR U 1<

Drukkerij De Boer, Nieuwkoop

CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN MAAI<T DEEL un VAN CUR.NET





~~~~~::iir: :. -
~ .~~

-- m' :~_:~--~--:~:~~-~.:--~8-~~~.
- -: I ~.- PI . -- . .18... ...:-j - ......;..:.: --: - -, -- - - - - - -- - -1-p" ~-- p" - ~..Y - ~ - - ~... - - - - - r('-"'7:-c -'.

I- - .- -~- ::::1,;; :' ""-p - . --- .. -~ "-.. ~ r. .,.

~
-..~- - - - - 1:111- - . - -- -- - . "" ::.-r: .;r. I. I. - ...e . - - - - - - - . ... . .. - ~ . -. ~ -":'_1 :.:r..- ~ .. I.

1-,;:- - - -..L- . - I. - . -=;... ...e---- "'. - - - -::"1-" - ,. ,.~ .L. I '." --- :. I"'"III!!!- -- -- - ~.. - --- - .". .. ~ -- .". . - - - " '''' .~- -. - - .. 011- - - - - rf8. ".;:-.- .1.':.. J. .. .- ~.:_-=..1..".~-~~1!- -~~~--=- ~ --!"- - ~-=-~~...I ~... ~;""~I ..::: .:--~- ~.


