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Inleiding  

 
De DG van RWS, Jan-Hendrik Dronkers, heeft het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) 
gevraagd om een afwegingskader ondergronds/bovengronds te ontwikkelen. Het zou een 
aanvulling op de bestaande afwegingskaders (zoals de OEI, MKBA, etc.) moeten worden, die 
geen van allen de specifieke afweging ondergronds en/of bovengronds ontwikkelen helder 
faciliteren. De ontwikkeling van dit afwegingskader sluit aan bij het hedendaagse cultuur-, 
structuur,- en werkwijze-veranderingsproces binnen de Ruimtelijke Ordening. Met dit 
afwegingskader wordt voor de besluitvorming over ondergronds en/of bovengronds 
ontwikkelen ingezet op een andere manier van denken en handelen.  
 
Zo’n afwegingskader is wenselijk en nodig, omdat meervoudig ruimtegebruik kansen geeft 
om RO-, verkeers- en omgevingsknelpunten in harmonie aan te pakken. Ondergronds 
bouwen maakt niet alleen een combinatie van functies mogelijk, maar draagt ook bij aan een 
leefbare bovengrond. (J.H. Dronkers)   
 
Het traject om tot het afwegingskader te komen is door het COB onderverdeeld in vier 
inhoudelijke aandachtsgebieden met aparte onderzoeksteams. DRIFT (Dutch Research Institute 
For Transitions) is, vanwege zijn expertise op het gebied van duurzame transities, gevraagd voor 
het onderdeel ‘Kwaliteit van de Leefomgeving’.  
 
Wij presenteren in dit rapport het door ons ontwikkelde kader, waarbij de afweging 
gebaseerd wordt op de bijdrage die het project levert aan de ‘kwaliteit van de 
leefomgeving’. Deze kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door het effect op de 
duurzaamheid in al zijn aspecten. Hiervoor bestaat geen unieke of eenduidige aanpak.  
 
Elke locatie heeft zijn eigen waarden die de identiteit van het gebied bepalen en bij elke 
ontwikkeling beïnvloeden veel verschillende belangen en factoren het proces. Het 
afwegingskader vormt daarom zowel een structureel ordeningsmiddel als een 
communicatie-instrument.1 Om de juiste uitgangspunten voor de afweging te bepalen is een 
interactief proces om dit afwegingskader adequaat toe te passen essentieel. (zie ook H5). Dit 
proces wordt in de 2e fase van de ontwikkeling van het kader verder uitgewerkt.  

 
De inzichten voor de ontwikkeling van dit afwegingskader komen uit het wetenschappelijk 
onderzoek naar transitiemanagement, eerdere publicaties en presentaties van Jan Rotmans 
(Drift) over de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling, de SCENE-
benadering2,en de vijfhoek en diverse onderzoeksrapporten over de kwaliteit van de 
leefomgeving, ondergronds bouwen, duurzame stedelijke ontwikkeling3 en 
ecosysteemdiensten.  
 
Deze onderzoeksresultaten worden in dit rapport vertaald een instrument voor goed 
opdrachtgeverschap en praktische en bruikbare richtlijnen voor duurzaam en meervoudig 
gebruik van de oppervlakte.  
 

                                                 
1
 COOK (SV-618), nijboer et all, Gouda sept 2003 pg 5 

2
 Grosskurth J. Regional Sustainebility, 2008, tools for integrated governance 

3
 Roorda et. All, 2011, Urban development, the state of the sustainable art, Rotterdam 



Leeswijzer 
 
Het rapport gaat eerst nader in op de definities van de begrippen kwaliteit van de 
leefomgeving en duurzaamheid (H1) en de meest recente opvattingen over duurzame 
gebiedsontwikkeling (H2) waar het afwegingskader op gebaseerd is. De lezer die vooral 
geïnteresseerd is in de theoretische basis van de definities waarop dit afwegingskader van 
toepassing is, kan dit vinden in Hoofdstuk 1 en 2. 
 
In hoofdstuk 3 gaan wij verder in op het conceptueel kader, dat ten grondslag ligt aan de 
ontwikkeling van dit afwegingsinstrument. De lezer die vooral geïnteresseerd is in de 
verschillende benaderingen, waarop de ontwikkeling van dit afwegingskader gebaseerd is, 
kan dit vinden hoofdstuk 3. 
 
De stappen die gevolgd worden bij een specifieke afweging en extra mogelijkheden van het 
kader worden toegelicht in Hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het kader toegepast op de 
casus van de Delftse spoortunnel om inzichtelijk te maken hoe het werkt. Degene die het 
kader willen gaan toepassen, vind hiervoor de eerste aanzet voor het proces in hoofdstuk 4 
en 5. 
 
Dit rapport wordt afgesloten met de aanbevelingen voor de volgende fase in de ontwikkeling 
van dit kader (H6). Hoofdstuk 6 is vooral interessant voor partijen die betrokken zijn bij de 
verdere ontwikkeling van dit afwegingskader bovengronds/ondergronds.  



H1 Definities en begrippen 

 
De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door alle aspecten die identiteit van deze 
omgeving bepalen, nu en in de toekomst ofwel de duurzaamheid van het gebied. De definitie 
duurzaamheid voegt de dimensie tijd en plaats toe aan het begrip kwaliteit van de 
leefomgeving4. Zowel duurzaamheid als kwaliteit van de leefomgeving zijn omstreden 
begrippen. Er bestaan geen eenduidige omschrijvingen voor. Een holonistische, integrale 
benadering van de context is noodzakelijk. De belangrijkste stap in het afwegingsproces is 
dan ook het gezamenlijk bepalen van de waarden van de kwaliteit van de leefomgeving voor 
die specifieke context. De definitie van deze leidende begrippen bepalen de spelregels voor 
een duurzame gebiedsontwikkeling, die maximaal bijdraagt aan de kwaliteit van de 
leefomgeving van dat gebied.  
 
1.1  Kwaliteit van de Leefomgeving 

 
Het begrip kwaliteit van de leefomgeving is vaak impliciet beperkt tot de omstandigheden in 
het hier en nu; het begrip duurzaamheid daarentegen gaat over de houdbaarheid van de 
relatie tussen mens en omgeving en over een eerlijke verdeling van de kwaliteit van leven in 
de wereld.  
Bij de houdbaarheid van die kwaliteit gaat het ook over het behoud van hulpbronnen die 
hiervoor noodzakelijk zijn zoals energie, voedsel en water.  
 
Door de toenemende welvaart stellen burgers steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de 
leefomgeving. Tevens staat deze kwaliteit van de leefomgeving steeds meer onder druk door 
de groei en de toenemende vervuiling. De kwaliteit van de leefomgeving is ook direct 
verbonden met het welzijn van mensen. Een hogere kwaliteit van de leefomgeving 5 werkt 
preventief voor gezondheidsproblemen. Door de aanwezigheid van groen wordt 
bijvoorbeeld een gezond leefpatroon gestimuleerd. De kwaliteit van de leefomgeving 
bepaald nu al voor een groot deel de waardecreatie van een gebied, zoals het 
vestigingsklimaat en hogere vastgoedprijzen.  
 
In het NMP4 wordt een brede omschrijving gegeven van het begrip kwaliteit van de 
leefomgeving, die ook een subjectieve invulling kent: ‘een goede leefomgeving houdt in dat 
bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving ervaren 
als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk, zodat ze er graag wonen, werken en 
verblijven’.6 Hoe de leefomgeving wordt ervaren, hangt volgens het NMP4 onder andere af 
van de aanpak van de vervuiling van bodem, lucht en water, van veiligheidsrisico’s, 
bedrijvigheid, geluidsoverlast en afvalinzameling. Ook spelen zaken als woningaanbod, 
werkgelegenheid en voorzieningen een rol, evenals groenvoorziening, natuur, ruimte en 
afwisseling van karakteristieke gebieden. 7 
 

                                                 
4
 Berger-Schmitt en Noll, 2000 

5
 Gezond ontwerp en inrichten van de fysieke leefomgeving is één van de vier beleidsprioriteiten uit de Nationale 

Aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012 
6
 NMP4, pg 191 

7
 Thorborg, pg 35 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieu-en-gezondheid/nationale-aanpak-milieu-en-gezondheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieu-en-gezondheid/nationale-aanpak-milieu-en-gezondheid


1.2 Duurzaamheid 

 
Het is moeilijk om duurzaamheid te ondervangen in één allesomvattende definitie. Toch is 
het mogelijk en wenselijk om een aantal essentiële karaktereigenschappen van 
duurzaamheid te postuleren: 

 Lange-termijn en korte termijn maar ook meerdere generaties 

 Multi-domein en interdisciplinair (ecologie, economie en sociaal-culturele 
aspecten) 

 ‘Multi-level’, i.e. meerdere lagen en niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, 
globaal) 

 
Door de toegenomen complexiteit van onze samenleving raken sociale, economische en 
ecologische processen steeds meer met elkaar verweven, zowel op internationaal, nationaal 
als regionaal en lokaal niveau. Een gezonde economische ontwikkeling kan niet los worden 
gezien van het sociale- en opleidingsprofiel van de bevolking. Op haar beurt wordt de sociale 
opbouw van een omgeving weer mede bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Deze 
hangt weer in sterke mate af van de ecologische waarden in de omgeving,  die ook weer 
bepalend zijn voor de economische activiteit. Zo is de cirkel weer gesloten.  
 
De samenhang tussen deze verschillende ontwikkelingen bepaald de duurzame ontwikkeling 
van het gebied. De sociaal-cultureel, economische en ecologische waarden zijn voor elke 
context verschillend en dienen met alle stakeholders bepaald te worden. Duurzame 
ontwikkeling vereist een continue afweging van verschillende belangen. Het gaat bij 
duurzaamheid altijd om een relatie tussen de kwaliteit van de leefomgeving in het ‘hier en 
nu’ en het ‘later en elders’. Een integrale afweging vergt inzicht in de lange termijn dynamiek 
van de korte termijn menselijke activiteiten.  

 
1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling 

 
De trajecten bij projectontwikkeling zijn zeer complex geworden, of er nu sprake is van 
binnenstedelijke of landelijke opgaven, elke opgave doorsnijd verschillende disciplines en 
schaalniveau’s en er zijn vele belangen betrokken. Ingrepen hebben altijd consequenties 
voor andere schaalniveaus en de toekomst. Elke ontwikkelingsopgave is daarmee ook een 
gebiedsontwikkelingsopgave geworden.  Wanneer je het hebt over een ontwikkeling die 
bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, heb je het over een duurzame 
(gebieds)ontwikkeling. Je houdt dan rekening met drie verschillende dimensies, een 
tijdsdimensie van 25-50 jaar, een schaaldimensie van micro, meso en macro en drie 
maatschappelijke domeinen: economisch, ecologisch en sociaal-cultureel. 
 
Duurzame ontwikkeling gaat niet over het compenseren van negatieve effecten. Het gaat 
over een nieuwe oriëntatie op de wisselwerking tussen mens en gebied. Gangbare 
processen in gebiedsontwikkeling worden gekenmerkt door fragmentatie, korte-
termijndenken en wantrouwen. Het valt te verwachten dat binnen enkele jaren normaal 
wordt geacht dat in elk type gebiedsontwikkeling de inhoudelijke integraliteit (balans tussen 
economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten) in combinatie met interactieve en 
flexibele processen als standaard wordt gedefinieerd. 
 
Dit zal zich vervolgens gaan vertalen in structuurveranderingen: nieuwe exploitatie- en 
financieringsmodellen, nieuwe institutionele arrangementen, nieuwe technologische 
concepten, nieuwe wet- en regelgeving. We zien hier nu al de eerste tekenen van, op niche-
niveau, maar hier kan van verwacht worden dat de meer succesvolle en effectieve 



alternatieven opgeschaald zullen worden. Dit zal vervolgens ook leiden tot een nieuwe 
praktijk van gebiedsontwikkeling, dat wil zeggen dat de aanpak en uitvoering van 
gebiedsontwikkelingprocessen een ander karakter zal krijgen: meer gericht op variatie, lange 
termijnambities, op flexibiliteit en aanpassingsvermogen en op integrale duurzaamheid.  
 

H2 Transitie naar een hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving 

 
Dit vereist een transitie, een perspectiefwisseling is een cruciale voorwaarde voor een 
fundamentele omslag in de gebiedsontwikkelingspraktijk. De kern hierin is dat we als 
samenleving toe groeien naar hogere kwaliteitseisen aan onze leefomgeving, in termen van 
gezondheid, ecologie, bereikbaarheid, energie-efficientie en dergelijke. Het gaat er kortom 
niet langer meer alleen om dienend te zijn aan behoeften als verplaatsen (infrastructuur), 
wonen (vastgoed), recreatie of productie (landelijke gebieden, bedrijventerreinen), maar om 
op deze al ontwikkelde gebieden de kwaliteit van het bestaande fundamenteel te verhogen. 
Dit afwegingskader is een instrument om deze verandering in cultuur, structuur en 
werkwijze door te laten dringen tot de bestuurlijke afwegingsprocessen. Er liggen twee 
belangrijke paradigmawijzigingen aan ten grondslag, het erkennen van het belang van de 
ondergrond voor de kwaliteit van de leefomgeving en het komen en waarderen van de 
‘zachte’ kwaliteiten of integrale benadering van systemen.   
 
2.1 Transitie gebiedsontwikkelingspraktijk 

 

Door de ruimtelijke druk en toegenomen kwaliteitseisen gaan projecten steeds vaker over 
het herontwikkelen van gebieden om hier maatschappelijke en economische meerwaarde 
creëren. Om de transitie naar duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, moeten 
alle ontwikkelingstrajecten maximaal benut worden om te experimenteren en te leren over 
haalbare duurzaamheidsconcepten.  
 
Alle partijen betrokken bij projectontwikkeling zijn op zoek naar manieren om duurzaam te 
ontwikkelen, in reactie op vraagstukken als klimaatverandering, de stijgende energiekosten en 
de vraag om een gezonde leefomgeving. ‘Volgens de Ruimtelijke Verkenningen komen de vele 
ruimteclaims als gevolg van functieveranderingen en gewenste ingrepen steeds meer met elkaar 
en met de ondergrond in aanraking en in conflict.’ 8  Er moeten daarvoor grote omslagen 
gemaakt worden, zoals: 
 

 van korte-termijn winst naar lange-termijn waarde 

 van uitgave naar investering 

 van afwenteling naar innovatie 

 van efficiency naar effectiviteit 

 van ingekaderd naar inspirerend 

 van fragmentatie naar integratie 

 van verbieden naar ruimte bieden 

 van tekentafel naar samenleving 
 
Er is behoefte aan een set basisprincipes voor zowel de lokale praktijk van 
gebiedsontwikkeling, als voor het brede maatschappelijke proces van transitie naar een 
duurzame gebiedsontwikkeling. Deze sturingsprincipes moeten worden gebaseerd op de 
kenmerken van processen van duurzame gebiedsontwikkeling zelf. De algemene opgave van 
duurzame gebiedsontwikkeling valt te kenschetsen als: 

                                                 
8 bijlage D_ breed afwegingskader ondergrond/bovengronds BIGEO 



 

 Toekomstgericht, werkend vanuit langetermijn perspectief 

 Verbinding tussen sectoren en domeinen 

 Verbinding tussen schaalniveaus 

 Altijd uniek en contextafhankelijk 

 Gezamenlijk proces, niet in klassieke zit te plannen of te managen 
 

 
2.2  Bovengronds, ondergronds en op daken; een integraal systeem 

 
Duurzame gebiedsontwikkeling is de praktische zoektocht naar de identiteit van een gebied 
van waaruit de kernwaarden van een gebied elkaar maximaal kunnen versterken zodat een 
gebied zich organisch en in balans kan ontwikkelen. In de kern is gebiedsontwikkeling 
waardecreatie in een gebied, waardoor een gebied zich optimaal kan ontwikkelen.  
 
Het beslag op de schaarse ruimte dient vermindert te worden. Terwijl kringlopen op kleine 
schaal gesloten dienen te worden. De ontwikkeling van de gebouwde omgeving zal weer meer 
als een natuurlijk systeem beschouwd moeten worden. De bebouwde omgeving wordt dan niet 
langer ingedeeld in afzonderlijke verticale lagen9 en losse gebouwen, maar een integraal 
systeem, dat bovengronds, ondergronds en op de daken in verschillende functies voorziet. 
 

 
Figuur 2  Energie in de stad    Versimpeld model voor een deel van de stad

10
 

 
De mogelijkheden om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen worden mede bepaald 
door het gebruik van de ondergrond. De ondergrond wordt sinds lange termijn misbruikt om 
de negatieve consequenties van ons gebruik van de ruimte en grondstoffen te verbergen, 
zoals vuilnis, CO2 en bijvoorbeeld parkeergarages. De ondergrond is in de stedelijke ruimte 
volledig afgedekt met afvalt of tegels om de hinder van natuurlijke structuren, zoals water 
en groen, zoveel mogelijk in te dammen. Deze technische systemen moeten steeds verder 
uitgebreid worden, omdat zij enkel uitgaan van het bestrijden van de negatieve effecten.  
Terwijl de natuur die zij proberen in te dammen ook allerlei zelfregulerende systemen bevat, 
de ecosystemen.  
 
Wat betreft het gebruik van de ondergrond, ligt de focus nu vooral op het opheffen van de 
negatieve effecten van een voormalige menselijke activiteit of het realiseren van de meest 
efficiënte productie. Terwijl het positieve streven een vitale bodem is met gezonde agro,- en 
eco-systemen, rijk aan mineralen en vruchtbaar voor landbouw, natuur en een diversiteit 

                                                 
9 COOK 
10 Thomas R.v Granham. T. The environments of architecture figuur 2a (pg 181) en 2b (pg 185)  
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aan organismen en drager voor het groen in de stad. Bij gebruik of ontwikkeling dient de 
bodem, deze positieve eigenschappen te behouden en zelfs te vergroten.  
 
Het biologische systeem van de bodem heeft van nature een zelfreinigend vermogen, wat 
tevens bijdragen levert aan de kwaliteit van water en atmosfeer.11 Het natuurlijk systeem 
van de bodem is letterlijk de drager van het leven bovengronds, maar ondergrondse 
processen voltrekken zich weer op een ander schaalniveau en tempo. Deze wisselwerking 
tussen de bodemdiensten, de draagkracht en opnamecapaciteit met het toekomstig gebruik 
komen steeds meer centraal te staan in de planvorming12. 
 
De leefomgeving gaat steeds meer functioneren als duurzaam energie,- en zuiveringssysteem, 
maar ook voor de opname van CO2  en de productie van zuurstof (het bladerendek en de 
wortels). De structuur van de gebouwen (de stam) functioneert als distributie,- en 
verwerkingskanaal. Ondergrondse structuren voorzien onder andere in de verspreiding 
(infrastructuur), zuivering en opslag van bijvoorbeeld water, warmte, CO2 maar ook van auto’s 
of programma. De ondergrondse constructies zullen tevens een bijdrage leveren aan de 
bodemkwaliteit, biodiversiteit en de opname van water.13  
De uitdaging voor duurzame gebiedsontwikkeling is om te komen tot de meest optimale 
combinatie tussen technische systemen en natuurlijke diensten, uitgaande van het 
realiseren van zoveel mogelijk diversiteit14 passend bij het DNA van het gebied. Elk project 
zal bijdragen aan het expliciet maken van de verborgen kwaliteit en rijkheid van het gebied 
in plaats van enkel het toevoegen van diensten en functies, want uiteindelijk brengen 
multifunctionele landschappen met een rijk aanbod aan ecosysteemdiensten het meest op.  
 
2.3 Nieuwe waarden 

 
Het welzijn van mensen, planten en dieren wordt in grote mate bepaald door de diensten en 
grondstoffen die door ecosystemen worden geleverd. Ecosysteemdiensten bestaan zowel 
uit producten (schoon drinkwater) als processen (bv luchtzuivering door planten en 
zelfreinigend vermogen van waterlopen). Via de ecosysteemdiensten kan de fysieke 
functionaliteit (versterking duurzaamheid, voedselproductie) en culturele betekenis 
(landschappelijke aantrekkelijkheid, belevingswaarde) gecombineerd worden. 
 

  Kosten-Baten analyses(OEEI-richtlijn) 
 

Kosten-baten analyses proberen de voordelige en nadelige effecten van een bepaald initiatief, plan of 
project systematisch in kaart te brengen. Het resulterende kosten-batenoverzicht omvat in principe 
alle economische effecten die met een dergelijk initiatief, plan of project gepaard gaan. Waar 
mogelijk zijn deze effecten gemonetariseerd (d.w.z. in Euro’s uitgedrukt), maar er is ook ruimte 
gelaten voor niet-monetariseerbare effecten middels ‘PM-posten’. Economen hebben zelfs 
geprobeerd om deze kosten-baten analyses te standaardiseren, via de zog. OEEI-richtlijn 
(Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur). 
 
Het grote manco van kosten-baten analyses is dat ze weliswaar een zeker inzicht geven in de 
economische effecten, maar niet in de maatschappelijke effecten van bv. infrastructuurprojecten. 
Maatschappelijke effecten van ingrepen in de infrastructuur zoals aantasting en versnippering van het 
landschap, de verandering van de leefomgeving, geluidshinder, horizonvervuiling en verlies van open 
ruimte en stiltegebieden, zijn niet goed in geld uit te drukken. Maar juist deze nadelige effecten voor 

                                                 
11

 Rodic, L. Grotenhuis, T. en Rijnaarts H. (2009) C2C-positief met bodem, bodem nr 6 
12 RIVM (2009) Cradle to Cladle als inspiratiebron voor duurzaam bodemgebruik in gebiedsontwikkeling 
13 http://edepot.wur.nl/111949 
14 Mc Donough, Braungart W. (2002) Cradle to Cradle; remaking the way we make things, North Point Press a dvivision of Farrai, 
Straus & Ginoux, New York 

http://edepot.wur.nl/111949


direct en indirect betrokkenen leveren de meeste problemen op en zorgen voor de grootste 
weerstand. Deze weerstand wordt niet geuit in een markt door mensen in hun rol als consumenten, 
maar in een politiek proces door mensen in hun rol als burgers. In kosten-baten analyses is voor 
burgers echter nauwelijks plaats: daarin wordt aangenomen dat de voorkeuren van de samenleving 
als geheel gelijk zijn aan de som van de voorkeuren van alle individuele consumenten en 
producenten. Deze aanname klopt echter in het geheel niet; de maatschappij hecht een andere 
waarde aan natuurlijke hulpbronnen en het milieu dan individuen. 
 
In kosten-baten analyses worden deze maatschappelijke effecten weggemoffeld onder de noemer 
van PM-posten, en beschreven in niet-monetaire termen, zoals het aantal gehinderden. De 
marktgerelateerde economische effecten, zoals exploitatie-effecten, werkgelegenheid, 
welvaartseffecten, investering en onderhoud, worden alle in geld uitgedrukt. Zo ontstaat dus een 
boodschappenlijstje van economische effecten in geld uitgedrukt, en van maatschappelijke effecten 
in PM-vorm, voor zover ze al worden meegenomen. De claim dat de gemonetariseerde effecten net 
zo belangrijk zijn als de PM-posten zal in de praktijk geen opgeld doen. De ervaring leert dat voor 
velen de verleiding groot is om de in geld uitgedrukte effecten zwaarder te laten wegen.  
 
Het zou beter en inzichtelijker zijn om een kosten-baten analyse in te bedden in een bredere, 
integrale analyse van maatschappelijke effecten. Vooral een inschatting van de effecten op de diverse 
voorraden, aan de hand van exercities met het ICIS-driehoeksmodel, kan hierbij behulpzaam zijn, zie 
ook Amelung e.a. (2002). Ook het vergroten van de participatie van belanghebbenden bij het 
opstellen van een maatschappelijk kosten-baten overzicht is van belang. Het proces van wegen, 
selecteren en kapitaliseren van effecten is inherent subjectief en dient dan ook door 
belanghebbenden te worden uitgevoerd en niet door wetenschappers alleen. Op deze wijze kunnen 
ook de verschillende perspectieven op zowel het probleem als ook op de oplossingsrichtingen in kaart 
worden gebracht. (rotmans 2004) 

 
Door ruimtelijke concepten als ondergronds en drijvend ontwikkelen, stadslandbouw en het 
multifunctioneel gebruik van bebouwd oppervlak kunnen gelijktijdig met het herstel van de 
bodem ook andere waarden worden gecreëerd zoals duurzame energieopwekking, 
duurzaam waterbeheer, stadslandbouw, maatschappelijke zorg, cultuurhistorische 
landschapsontwikkeling en biodiverse natuurontwikkeling. Op deze manier ontwikkelen 
levert een win-win situatie waardoor de opeenstapeling van milieubelasting of afname van 
de leefkwaliteit direct gecompenseerd wordt. Duurzame gebiedsontwikkeling is dus niet 
duurder, tijdrovender of lastiger, maar levert juist meer op in termen van maatschappelijk, 
ecologisch en economisch rendement en is gericht op de langere termijn.  
 
In de waterwereld is deze paradigmawijziging al doorgedrongen, het ruimte geven aan het 
water leidt op de lange termijn tot minder kosten en minder ingrepen in de verschillende 
sectoren ofwel op de lange termijn een betere kwaliteit van de leefomgeving. De 
technocratische benadering van ‘water keren’ transformeert in een open, maatschappelijke 
proces waar het ‘accommoderen van water’ door participatie en multidisciplinaire 
samenwerking vorm krijgt.15      
 
Investeringen leveren hierdoor een lange termijn rendement op, dat niet alleen voortkomt 
uit vastgoedontwikkeling, maar ook uit creatie van andere waarden. Deze waarden 
versterken bij duurzame gebiedsontwikkeling de kernwaarden van het gebied, waardoor het 
totale gebiedsrendement aanzienlijk hoger wordt.16 Partijen die een gebied gezamenlijk 
ontwikkelen gaan een gebied gezamenlijk verbinden. Zij verbinden zich langdurig aan een 
gebied, waardoor het rendement zich ook over een lange periode uitstrekt.  
 

                                                 
15 Rotmans (2003) transitiemaangement: sleutel voor een duurzame samenleving  
16 Rotmans. J. Ruimtelijk ontwikkeling in Drievoud, 2011 (pg) 



Dit is een co-evolutionaire benadering. Het gaat over de combinatie van leidende principes 
(top down) en een participatief proces met stakeholders (bottom-up)17. Het is organisch 
ontwikkelen omdat het proces niet planbaar is in klassieke zin, maar ruimte geeft voor 
onverwachte ontwikkelingen en nieuwe rolverdelingen om voorbij gevestigde belangen en 
ingesleten manieren van werken te komen. 

 

H3  Conceptueel kader vijfhoek 

 
De uitgangspunten voor een integrale benadering van het begrip kwaliteit van de 
leefomgeving en de randvoorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn  
geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord die ten grondslag ligt aan dit 
onderzoek naar een afwegingskader. Met wat voor methodiek kunnen beleidsmakers 
verschillende projectvoorstellen afwegen op hun bijdrage aan de kwaliteit van de 
leefomgeving? 
 
In dit hoofdstuk worden de overwegingen en elementen van andere theorieën die ten 
grondslag liggen aan de ontwikkeling van het voorgestelde afwegingskader 
bovengrond/ondergrond beschreven. Het voorstel voor een vijfhoek is gebaseerd op een 
integrale systeembenadering, het driehoeksmodel. Dit driehoeksmodel is eerder succesvol 
toegepast bij het bepalen van de duurzaamheid van ontwikkelingen.18  
 

3.1 Het driehoeksmodel   
 

Het basisidee achter het driehoeksmodel is om het kapitaal en de dynamiek van een 
willekeurige omgeving in kaart te brengen. Met omgeving wordt hier niet alleen de fysieke 
leefomgeving bedoeld maar elk type omgeving dat een bepaalde eenheid vormt. Dit kan een 
politieke eenheid zijn (stad, provincie of land), een ecologische omgeving (stroomgebied) 
een sociale eenheid (wijk, buurt) of economische eenheid (bedrijf, organisatie of sector). De 
bedoeling is om van een willekeurige omgeving zoveel mogelijk relevante aspecten in hun 
onderlinge samenhang te beschouwen. De dynamiek van een omgeving wordt bepaald door 
de wisselwerking tussen voorraden en stromen. Voorraden zijn grootheden die slechts op 
langere termijn (decennia) veranderen , terwijl stromen op kortere termijn veranderen 
(jaren). 
 
Binnen elk  van de drie domeinen worden voorraden onderscheiden: economische 
voorraden (bv grondstoffen, materialen en kennis), sociaal culturele voorraden (bv 
bevolkingsopbouw, gezondheid, kwaliteit van leven) en ecologische voorraden (bv 
biodiversiteit en waterkwaliteit). De waarde van een samenhangend stel voorraden kan 
worden uitgedrukt in kapitaal, onderverdeeld naar deze drie domeinen. Dit kapitaal hoeft 
overigens niet in geld uitgedrukt te worden: kapitaliseren is niet hetzelfde als 
monetariseren. Stromen markeren de uitwisseling per tijdseenheid binnen een 
kapitaalsvorm (intrastroom) of tussen kapitaalsvormen (interstroom) 
 

                                                 
17 Weaver and Rotmans, 2007 
18 rotmans, J van Asselt M.B.A., et al (2000) Harmonisatie prognoses POL: vooronderzoek verbetering POL-progrnoses. 
Maastricht, Nederland ICIS BV 



 
figuur 3 Het driehoeksmodel (Rotmans 1998) 
 

 

Voorraden hebben verschillende eigenschappen: hoeveelheid, kwaliteit, ruimtebeslag en 
functie. Deze vier eigenschappen bepalen de status van een voorraad. Het voorraadenken is 
dus een combinatie van kwantitatief en kwalitatief denken, gericht op meervoudige 
eigenschappen van voorraden. Tevens onderscheiden we verschillende typen voorraden : 
vernieuwbare en niet- vernieuwbare voorraden, direct of indirect beïnvloedbare voorraden 
en op korte- en lange termijn beïnvloedbare voorraden. Zo is de economische infrastructuur 
van een omgeving direct te beïnvloeden, maar het effect hiervan is slechts merkbaar op de 
lange termijn. De hoeveelheid kennis is een vernieuwbare voorraad, maar de hoeveelheid 
aardgas niet. Daarnaast is het arbeidsaanbod alleen indirect te beïnvloeden en dan nog 
slechts op de langere termijn.  
 

Beschouwen we een omgeving als een samenstelsel van voorraden en stromen, dan is een 
oordeel over de toestand waarin een omgeving bevindt, gebaseerd op een inschatting van 
de voorraden (kapitaalsvormen) en de veranderingen van deze voorraden (stromen). Met 
behulp van dit driehoeksmodel kan zichtbaar worden gemaakt: (i) wat de ontwikkeling is in 
de omvang van het totale omgevingsmodel middels de veranderingen in de oppervlakte van 
de driehoek en (ii) wat de ontwikkeling is in de verdeling tussen de verschillende 
kapitaalsvormen door veranderingen in de oppervlakte verdeling binnen de driehoek.  
 
Op deze wijze kan het driehoeksmodel een afwegingskader vormen voor het doen van 
investeringen in de verschillende soorten voorraden. Aangezien er een intrinsieke spanning 
bestaat tussen de drie maatschappelijke domeinen, kunnen op deze wijze de spanningen 
tussen mens, welvaart en omgeving zichtbaar worden gemaakt. De onderlinge samenhang 
tussen de dynamiek van mens, omgeving en welvaart kan met behulp van dit model op 
transparante en controleerbare wijze gebracht. Het dient om afwegingen te expliciteren die 
anders veelal impliciet worden gemaakt.   
 



Specifiek voor gebiedsontwikkeling heeft Jan Rotmans (Drift) op basis van de ervaringen met 
het driehoeksmodel, de vijfhoek ontwikkeld, waarbij voor de vijf hoekpunten voor de meest 
bepalende kernwaarden van een gebied gekozen kan worden. Al deze kernwaarden kunnen 
dan sociaal-culturele, economische en ecologische aspecten bevatten. Vanuit de gestelde 
duurzaamheidambitie of problematiek bij de ontwikkeling kan gekozen worden tussen een 
aantal gebiedswaarden, zoals water, klimaat milieu, energie, landschap, infrastructuur, 
mobiliteit, economie, leefomgeving, identiteit en schoonheid.  
 

 
figuur 4 de vijfhoek voor duurzame gebiedsontwikkeling; afh. van opgave wordt keuze in 
gebiedswaarden voor hoekpunten gemaakt. 

 
Bij de ontwikkeling voor het afwegingskader bovengronds/ondergronds zijn de 
gebiedswaarden gedefinieerd met betrekking tot de duurzaamheid ofwel kwaliteit van de 
(bebouwde) leefomgeving zowel ondergronds als bovengronds.  
 
 

 
 
Figuur 5 afwegingskader ondergronds/bovengronds voor de kwaliteit van de leefomgeving  

 
 



3.2 Integratie van bodemspecifieke kenmerken in de vijfhoek 

 
Binnenin de oorspronkelijke vijfhoek is voor de kernwaarden van de bodem een vierhoek 
toegevoegd. De kernwaarden voor de bodem zijn voor alle vormen van bodemgebruik van 
belang en afhankelijk van elkaar. 19 Dit worden ook wel de ecologische diensten genoemd, 
die gezamenlijk de gezondheid van de ecosystemen bepalen. Ecosystemen leveren 
meerdere  ecosysteemdiensten, daarom kan een ecosysteem ook oplossingen bieden voor 
meerdere problemen. Optimalisatie van ecosysteemdiensten is daarom complex en vergt 
een duidelijk beeld over welke diensten gevraagd worden en welke impact ze hebben op de 
andere ecosysteemdiensten. 
 
Voor duurzaam gebruik van de ondergrond is kennis over de lokale bodemgesteldheid en 
het functioneren van de bodemdiensten in het gebied noodzakelijk. Vervolgens moet 
duidelijk zijn welke algemene bodemdiensten nodig zijn en welke voor de gebruiksfunctie 
van het gebied en hoe dit beoogde gebruik de bodemgesteldheid en de bodemdiensten 
beïnvloedt. Dan kan bekeken worden welke maatregelen of andere gebruiksvormen 
gewenst zijn om de bodemgesteldheid en bodemdiensten positief te beïnvloeden.20  
 
In het rapport Breed Afwegingskader Gebruik Ondergrond (BAGEO) 21 is al een 
gestructureerd en inzichtelijk kader ontwikkeld voor de afstemming van de bodemkwaliteit, 
diensten en ondergrondse functies. Met dit afwegingskader kunnen de kansen die de 
ondergrond biedt beter te benut worden en de waarden van de ondergrond beschermd 
worden.  
In drie tabellen worden de combinatie van eigenschappen van de ondergrond met 
ondergrondse functies, de ondergrondse functies met elkaar en de combinatie tussen 
ondergrondse functies met bovengrondse functies in detail uitgewerkt. 
 
Het BAGEO wordt gebruikt wanneer alle technische en aardkundige aspecten van de 
ondergrond (bodemgeschiktheid) en de relatie tussen ondergrondse en bovengrondse 
ontwikkelingen duidelijk zijn. In combinatie met het toepassen van het afwegingskader dat 
hier gepresenteerd wordt, kan zichtbaar worden gemaakt hoe deze maximalisering van 
duurzame benuttingmogelijkheden bij gebiedsontwikkeling ook in de hoogste leefkwaliteit 
resulteren.  
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 TCB (2003) Advies duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag pg II  
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 RIVM (2009) Cradle to Cladle als inspiratiebron voor duurzaam bodemgebruik in gebiedsontwikkeling 
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 Breukink, C. et all. Breed afwegingskader Gebruik Ondergrond (SV-046), SKB, Gouda, Mei 2003 



3.3 Kernwaarden en karakteristieken  

 
De diagram die binnenin de vier of vijfhoek ontstaat door het waarderen van de 
verschillende kernwaarden, geeft inzicht in de balans of disbalans van het project. Hoe 
gedetailleerd de gegevens zijn waaruit deze diagram is samengesteld kan per fase, per 
onderwerp en per project verschillen. De gekozen kernwaarden en hun bijpassende 
karakteristieken stimuleren een nieuwe oriëntatie op de wisselwerking tussen mens en 
gebied.  
 
De kernwaarden voor de kwaliteit van de gebouwde (leef) omgeving, ondergronds als 
bovengronds zijn afkomstig uit de verschillende rapporten over de begripsafbakening en 
bepaling van kwaliteit van de leefomgeving (zie bijlage 4) . 
 

Kernwaarden Onderwerpen waar de waarde betrekking op heeft 

Natuur Natuurlijke aspecten, biodiversiteit, energieproductie en adaptatie   

Ruimte De inrichting van het landschap, mobiliteit en gebouwde omgeving 

Economie Alle economische aspecten van gebied, incl. ondernemersklimaat en 
kosten en baten van het project. 

Cultuur De ontstaansgeschiedenis, identiteit en de vormen van expressie of 
beleving 

Welzijn O.a. de uitstoot van stoffen die overlast geven maar ook sociale aspecten 
als participatie of sociale cohesie  

 
Tabel 1. Kernwaarden voor de kwaliteit van de gebouwde (leef)omgeving (ondergronds als 
bovengronds) 

 
De indeling van de kernwaarden voor de bodem zijn gebaseerd op de verschillende 
indelingen uit eerdere onderzoeken naar de bodemwaarden en eerdere afwegingskaders 
(zie bijlage 3 en 4). Als basis hebben wij de gegevens van de website ruimtexmilieu.nl 
genomen, hier wordt de bodem ingedeeld volgens de verschillende kwaliteiten; de 
productie, draag, informatie en regulatie-kwaliteit. In het rapport Cradle to Cradle als 
inspiratiebron voor duurzaam bodemgebruik (2009), werd tevens gesproken over de 
bergingsfunctie, dit valt bij deze verdeling onder bodemgebruik.  

 
Kernwaarden Onderwerpen waar de waarde betrekking op heeft 

Bodemgebruik De productiekwaliteit van de bodem, bergingskwaliteiten en delving van 
diverse grondstoffen 

Bodemwaarde Informatiekwaliteit : cultuurhistorische, archeologische als aardkundige 
waarden 

Bodemdiensten De toevoerdiensten, bodemregulering en ondersteunende (ecosysteem) 
diensten (regulatiekwaliteit) 

Bodemkwaliteit De opbouw, structuur, draagkwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem 

 
Tabel 2. Kernwaarden voor de bodem (schuingedrukt zoals ingedeeld op ruimtexmilieu.nl) 

 



De kernwaarden kunnen weer onderverdeeld worden in karakteristieken, die samen de 
weging van de kernwaarde bepalen. Deze karakteristieken zijn gekozen op basis van de 
verschillende duurzaamheidsmonitors 22 en de rapporten over de kwaliteit van de 
leefomgeving (zie literatuurlijst). Voor de bepaling van de karakteristieken van de bodem zijn 
verschillende onderzoeken naar ecosystemen, ecosysteemdiensten en duurzaamheid van 
het bodemgebruik gebruikt (zie bijlage 3).  
 

 
 
Figuur 6 Afwegingskader, kernwaarden en karakteristieken, kwaliteit van de (gebouwde) 
leefomgeving  
 

Bij de keuze voor de karakteristieken is zoveel mogelijk aangesloten op de aspecten die zijn 
gekozen om de duurzaamheidprestatie van gebieden te bepalen volgens BREEAM 
gebiedsontwikkeling23. De indeling van de karakteristieken wijkt wel af omdat bij BREAAM 
gekozen is voor een verdeling waarbij proces en inhoud gemeten worden. Terwijl bij dit 
afwegingskader door het betrekken van de belangrijkste actoren in het participatieve proces 
(zie hoofdstuk 5) synergie en management een integraal onderdeel van het 
ontwikkelingsproces worden.  
 

De karakteristieken zijn kwantificeerbaar zoals energie, mobiliteit, biodiversiteit, energie en 
inkomsten/uitgaven maar tevens subjectief, zoals de beleving en meer sociale aspecten 
zoals ondernemersklimaat en sociale samenhang. Deze karakteristieken kunnen redelijk 
algemeen blijven. Deze algemeenheid zorgt ervoor dat er geen automatische voorkeur 
uitgaat voor de karakteristieken waarvan kwalitatieve data beschikbaar is. Elk project heeft 
zijn eigen doelstellingen met betrekking tot de kernwaarden. Maar ook de indeling van de 
karakteristieken of het grofmazig of fijnmazig gebruik van het afwegingskader is afhankelijk 
van de keuzes in het gemeenschappelijke proces.  
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H4  Stappen afweging  

 
In het voorgaande hoofdstuk is het conceptueel kader van het afwegingskader uitgewerkt. 
De keuzes die hebben geleid tot deze vijf en vierhoek om de kwaliteit van de leefomgeving 
bij een afweging tussen meerdere projecten ondergronds en/of bovengronds te kunnen 
maken. Bij deze afweging dient zicht te zijn op de vele aspecten van de gebiedsontwikkeling. 
Het is een proces waarbij verschillende kennisdragers uit de verschillende kernwaarden 
betrokken zijn. Het proces kan synchroon lopen met het toepassen van MER-procedures 
maar kan ook los van de MER gebruikt worden. De stappen in dit proces voor het gebruik 
van het afwegingskader worden in dit hoofdstuk beschreven. 
 

4.1     De onderdelen van het proces 

 

 
Een integrale systeemanalyse van het gebied of opgave is noodzakelijk bij aanvang van het 
proces. Uit deze analyse blijkt de hedendaagse dynamiek van het gebied als complex, 
adaptief systeem. De analyse bevat de behoeften, identiteit, trends (historisch en actueel) 
en verwachte ontwikkelingen van het gebied en is tevens de nulmeting voor het 
afwegingskader.  
 
De verschillende varianten worden geanalyseerd en eventueel word al een selectie gemaakt 
tussen de varianten die worden afgewogen. Na deze afbakening van de het gebied en de 
opgave wordt bepaald welke actoren bij het afwegingsproces betrokken dienen te worden.  
 
Het gezamenlijke afwegingsproces begint met het formuleren van een gemeenschappelijke 
definitie van duurzaamheid aan de hand van de collectieve waarden ofwel de kwaliteit van 
de leefomgeving van deze specifieke plek.  Veranderingen in de gekozen kernwaarden, 
ambities voor de afzonderlijke kernwaarden en het detailniveau bij de karakteristieken 
worden naar aanleiding van deze definitie bepaald. Na het gezamenlijk invullen van de 
afwegingskaders voor de verschillende projecten, kan tot een keuze gekomen worden.  

 
 



4.2 De afweging      

 
We presenteren een gelaagd systeem van geaggregeerde kernwaarden (natuur) naar steeds 
gedetailleerdere kernwaarden en indicatoren. Het kunnen opschalen van informatie is 
cruciaal: van heel abstract naar meetbare grootheden en weer terug. De meest strategische 
informatie speelt een rol in de strategische fase, iets concretere informatie in de tactische 
fase en de meetbare informatie in de operationele of uitvoeringsfase. 
 
De waardering van de verschillende karakteristieken wordt bepaald door het invullen van - - 
,-,0, + en ++. Door het invullen van de waardering van de verschillende karakteristieken in 
het afwegingskader, ontstaat een diagram voor die kernwaarde, die tevens door zijn 
eindscore, de plaats van het punt voor die kernwaarde in het totale diagram bepaald (zie 
figuur 7). 
 

 
Figuur 7  Gedetailleerde gegevens karakteristiek Natuur, afwegingskader 
 

 
 
Figuur 8  Geaccumuleerde gegevens van het afwegingskader 

 



De duurzaamheid of kwaliteit van leefomgeving is hoog wanneer de score van de 
kernwaarden evenwichtig is verdeeld en het figuur zo groot mogelijk is. De volgende 
spelregels bepalen de meest positieve uitkomst. De baten zijn hoger indien verschillende 
aspecten hogere waarden bereiken in plaats van het maximaliseren van een specifiek 
aspect.  
 
Hoe meer kernwaarden onderling met elkaar verbonden worden, hoe hogere waarden 
worden bereikt. Door het verbinden van de hoekpunten met elkaar ontstaat een symbiose 
tussen bodem, welzijn, economie, ruimte, cultuur en natuur. En staat groei niet langer 
centraal, maar ontwikkeling.24 
 
 

 
 

                 
 
                              variant 1                                        variant 2          variant 3  
 
 
 
Figuur 9  Diagram van de kwaliteit van de leefomgeving van de verschillende afwegingen 

 
Het groene gebied maakt inzichtelijk waar de waarden negatief worden. Indien de 
kernwaarde erop door het project erop achteruit gaat, komt het in het rood. Indien er door 
het project waarde wordt toegevoegd, komt de grafiek in het groen.  
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4.3 Spelregels voor duurzame gebiedsontwikkeling 

 
Uiteindelijk dienen de vierhoek van kernwaarden voor de bodem en de vijfhoek voor de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving, weer met elkaar in balans te zijn. Dit kan bereikt 
worden doordat tussen de kernwaarden van de verschillende  vele relaties bestaan. Dan 
wordt door de gebouwde omgeving (ondergronds en bovengronds) optimaal gebruik 
gemaakt en bijgedragen aan de bodemkwaliteiten. Dit resulteert, vooral op de lange termijn, 
in de meest optimale kwaliteit van de leefomgeving. Zo ontstaan multifunctionele 
landschappen of stedelijke omgevingen, die diverse win-win situaties leveren. 
 
Spelregels voor de gebiedsontwikkeling kunnen geformuleerd worden op basis van de 
gewenste verbindingen tussen de hoekpunten. Voorbeelden van spelregels zijn dan: de 
ruimte dient ontwikkeld te worden vanuit de cultuurhistorische kenmerken of de inrichting 
van de ruimte dient de natuurlijke systemen maximaal de ruimte te laten. De mate waarin 
de verschillende varianten voldoen aan deze spelregels bepaald dan tevens of met deze 
ontwikkeling de optimale leefkwaliteit of maximale mogelijkheden qua duurzaamheid benut 
worden.  
 
 

 
 
 
Figuur 10 verbanden tussen kernwaarden leefkwaliteit van de bebouwde omgeving  
 

4.4  Andere toepassingen afwegingskader 

 
Wanneer de keuze voor een specifiek project al is gemaakt, zijn er ook nog andere 
toepassingen van deze vijfhoek mogelijk. Wanneer het ontwikkelingsproces van het gebied 
en niet het realiseren van een eindsituatie of droombeeld als doel gesteld wordt, kan het 
kader in elke fase van het project toegepast worden om de noodzakelijke innovatieruimte 
aan te geven.  
 



Het instrument vanaf de conceptfase door ontwerpers of projectontwikkelaars zo worden 
gebruikt om de duurzaamheid of kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Het bereiken 
van de maximale kwaliteit is dan mede afhankelijk van het zelforganiserend vermogen van 
de betrokken partijen.  
 

 
 
Figuur 11 Innovatieruimte, verhoging duurzaamheid/ kwaliteit van de leefomgeving  

 
  
Met dit instrument kan ook de ontwikkeling van de duurzaamheid/ kwaliteit van de 
leefomgeving tijdens levenscyclus van een project inzichtelijk worden gemaakt. Het 
inzichtelijk maken van de verbanden tussen de kernwaarden, zowel in de hedendaagse 
situatie als na realisatie van het project, stimuleert om zoveel mogelijk verbroken 
verbindingen te herstellen. Het afwegingsproces wordt een zoek- en leerproces met het 
kader als duurzaamheidskompas.  
 

 
 

            
                            
                         heden                                          tijdens bouw          na oplevering  
 
Figuur 12 Afwegingen in de tijd 

 

 



4.5 Aanbevelingen en kansen div kernwaarden ondergronds ontwikkelen 

 
 

Kernwaarden Combinatie  Ondergrondse 
kernwaarden  

Kansen Ondergronds Aanbevelingen 

Natuur 

 Complex hydrologische en 
ecologisch systeem > 

 Veel onwetendheid over 
ondergrondse systemen 
(bv. 
afwentelingmechanismen 
ondergrond zijn complex en 
onbekend) 

 Risico’s drinkwater > 
saneringsopgaven 

 Impact op ondergrondse 
milieu/ resources veelal 
onomkeerbaar 

 Gebruik maken 
ondergrondse geo-
thermie en 
waterstromen >  

 Efficiëntere aansluiting 
bij ondergrondse 
infrastructuur (bijv. 
warmtepomp, riolering 
enz.) (?) 

 Ondergrondse 
constructies meer 
energie-besparing en 
behoud (door 
isolerende laag) 

 Analyse ecologische 
impact  

 Duurzaam ontwerp 
gebouwen/infra (bijv. 
CradletoCradle) 

 Eventuele negatieve 
ecologische impact 
compenseren met 
positieve bijdrage (bijv. 
groene dakens) 

 Stimuleren duurzaam 
gedrag en duurzame 
technologie (bijv. bij 
parkeerplaats ook 
fietsenstalling, of 
oplaadpunten voor 
elektrische auto’s) 

Ruimte  

 Andersoortig en dus relatief 
onbekend natuurlijk 
verweer: bijv. zuurgraad, 
waterdruk 

 Fragmentatie ondergrondse 
infrastructuur 

 Landschapsfragmentatie 
(bijv. ingangen voor 
parkeergarages die pleinen/ 
straten fragmenteren) 

 Verkeersonveilige situaties 
(bijv. parkeergarages / 
fietstunnels > ziet  

 Ruimtebesparing 

 behoud natuurlijke 
bovenlaag 

 minder hoge dichtheid 
maaiveld 

 geen last van het 
bovengrondse 
verkeerhinder => short-
cuts ondergronds ipv 
bovengrondse 
omleidingen, veiliger 
voor verkeer 

 geen overlast van 
omgevings, en 
weersinvloeden 

 Minder last van 
natuurlijk verweer qua  
wind, regen, 
luchtvervuiling stormen 
maar ook aardbevingen  

 Meervoudig en 
meerlaags 
ruimtegebruik 

 Multifunctionaliteit 

 … 
 

Welvaart 

 Op dit moment vaak nog 
duur en veel 
overschrijdingen budget 
vanwege hoge onvoorziene 
risico’s 

 Minder bereikbaar voor 
onderhoud 

 Neiging voor monotone 
voorzieningen (bijv. ketens, 
fastfood)  

 Volgens life-cylce cost 
analyses mogelijk veel 
goedkoper 

 Multifunctionaliteit & 
benutting 
ondergrondse infra > 
meer rendement uit de 
investeringen 

 Lange levensduur, dus 
minder belasting voor 
grondstoffen 

 Esthetiek vaak alleen 
relevant aan de 
binnenkant > spaart 
materialen, tijd, kosten 
enz. 

 Life-cycle cost analyses 

 Stimuleren lokale 
bedrijvigheid > 
economische 
waardetoevoeging 

 Stimuleren groene 
economie & diverse 
bedrijvigheid (bijv. 
unieke, authentieke 
winkels met lokale 
producten, i.p.v. 
ketens) 

 



Cultuur 

 Architectonische 
beperkingen (bijv. geen 
daglicht, beperkte in- en 
uitgangsopties) 

 Monocultuur (ketens, 
fastfood enz) 

 Nieuw territorium > 
vraagt om nieuw 
cultureel paradigma > 
ruimte voor creativiteit 
en nieuwe vormgeving 

 Modern/ spannend/ ‘SF-
achtig’  

 “Uit het zicht” => zaken 
die als niet esthetisch 
beschouwd worden 
ondergronds bouwen 
(bijv. parkeerplaatsen, 
opslag) 

 Slim architectonisch 
ontwerp (bijv. lichtval via 
dak/ een deel v.h. 
gebouw bovengronds 
laten) 

 Uitbuiten van unieke 
aard van ondergronds 
(modern/ SF-achtig/ 
spannend/ verborgen) 
door het te koppelen aan 
culturele en/of 
recreatieve 
voorzieningen die 
intrinsiek deze aard al in 
zich dragen (bijv. 
bioscopen, casino’s, 
computerspelwinkels, 
enz). 

 Betrekken creatieve 
sector bij voorzieningen, 
audio-visuele inrichting 
en culturele activiteiten 

 Goeie communicatie en 
informatievoorziening  

Welzijn 

 Biedt ruimte aan 
ontwikkelingen die vanuit 
duurzaamheid als 
onwenselijk kunnen 
worden gezien (CCS, 
parkeercentrales, afval, 
enz) 

 “Claustrofobische”gevoel  

 Nog geen/weinig 
regelgeving  

 Sociaal onveilig gevoel 
(fietstunnels, metrostations 
enz.) 

 Fysieke onveiligheid 
(brandgevaar enz.) 

 Beperkte toegankelijk 
(ondergrondse 
ontwikkelingen vaak alleen 
voor betaling toegankelijk) 

 Ontwikkelingen waar 
sociale vraag naar is, 
maar die tegelijkertijd 
ook sociale weerstand 
oproepen, op een plek 
bouwen waar mensen er 
niet/minder mee 
geconfronteerd worden 
(bijv. parkeercentrales) 

 Nieuw territorium > 
ruimte voor 
experimenteer-zones/ 
nieuwe wet- en 
regelgeving 

  

 Architectonisch ontwerp 
dat rekening houdt met 
omgevingspsychologie  

 Pro-actieve co-creatie 
nieuwe wet- en 
regelgeving 

 Sociale veiligheid: zorgen 
voor voorzieningen en 
bedrijvigheid (> 
aanwezigheid mensen 
i.p.v. cameratoezicht) 

 Infrastructuur voor snel 
verkeer ondergronds, 
infrastructuur voor 
fietsen & wandelen 
bovengrond (i.p.v. 
andersom) 

 Ontmoetingsplekken & 
open, publieke 
toegankelijkheid 
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H5 Toepassing casus 

 
Om deze bevindingen te toetsen is het kader toegepast op de spoorzone in Delft. De 
onderstaande gegevens zijn verkregen in gesprek met Edith Bijleveld die 20 jaar 
verantwoordelijk was voor de stadsontwikkeling van Delft. Het spoor in Delft doorsnijdt het 
centrum op een viaduct en verdeelt dit in twee gedeelten. Naast dat deze situatie veel 
overlast voor de gebruikers van de stad veroorzaakt, hebben ook de omliggende bewoners 
veel last van bijvoorbeeld wc papier, slijpsel van het spoor en het geluid van de treinen (350 
per etmaal met een dBA van 80 – 100). In 1988 werd bekend dat deze situatie met 2 sporen 
boven de grond zelfs verdubbeld zou worden. De gemeente Delft heeft er alles aan gedaan 
om deze technische uitbreiding ten gevolge van de toename van treinverkeer Tom te zetten 
in een win-win situatie voor de stad: een toename van de leefkwaliteit, de duurzame 
ontwikkeling van de stad.  
 

5.1  Definitie duurzaamheid 

 
De definitie bij elke opgave is zoals al blijkt uit de introductie meerlaags en voor elke partij 
verschillend. Op het gebied van de toename en uitbreiding van de mogelijkheden voor 
openbaar vervoer is de uitbreiding duurzaam te noemen. Beide alternatieven zullen voor 
een afname van het autoverkeer en toename van het gebruik van het openbaar vervoer tot 
gevolg hebben. Dit is ook nodig omdat steden onvoldoende betaalbare parkeerplaatsen 
kunnen realiseren. De spoorverdubbeling draagt zo bij aan de leefbaarheid van de stad.  
Tot een ander niveau van duurzaamheid vallen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de stad. 
Met name de mogelijkheden voor toename van de hoeveelheid natuur in de stad en 
diversiteit aan (betaalbare) woningen in het centrum. Voor de treinreizigers wordt de 
duurzaamheid/ kwaliteit van de leefomgeving bepaald door de bereikbaarheid van het 
station en de veiligheid bij calamiteiten. En voor de omwonenden bestaat dit uit vrij zicht en 
zo min mogelijk overlast van de treinen (geluid, vuil maar ook toiletpapier). Al deze aspecten 
voor de diverse belanghebbenden gecombineerd levert de hoogst mogelijke kwaliteit van de 
leefomgeving nu en in de toekomst.  
 

5.2       Verschillende varianten 

  
De optie onder de grond zouden zonder bemoeienis van de gemeente niet eens aan de orde 
gekomen zijn. Gezien de bebouwing rondom het spoor, wat ook cultureel erfgoed was en de 
mogelijke archeologische vondst van een oude stadsmuur werd deze in de conceptfase al 
buiten beschouwing gelaten. De  van rijkswege voorgestelde oplossing bestond uit de 2 x 2 
sporen boven elkaar. Na aandringen bij  minister May-Weggen werden er naast een 
bovengrondse verdubbeling  2 opties om de nieuwe verbinding ondergronds uit te voeren 
toegevoegd met behoud van het viaduct. Maar daarmee was de gemeente het nog niet 
eens, de toename van de leefkwaliteit zou met zo’n plan niet verhoogd worden maar  
hooguit behouden blijven. Maar de gemeente zag dat de hogere kosten, zeker terug 
verdiend konden worden door het bebouwen van het gebied wat vrij zou komen, wanneer 
de sporen ondergronds werden aangelegd. Vandaar dat de gemeente Delft, zelf het 
onderzoek naar een 4e optie financierde die zowel bij de MERT, MER, TER, ER en SR er als 
beste uitkwam, vanwege de hoge milieu en ruimtewinst. Ten gevolge van de inzet van de 
gemeente stelde het Rijk vervolgens voor het behoud van de 2 sporen ten plaatse van Delft 
en het verdubbelen van de sporen na de binnenstad. Er waren 13 unaniem aangenomen 
moties nodig om het Rijk te laten besluiten de verdubbeling ter plaatse van de binnenstad 
ondergronds uit te voeren. 
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Variant 1    Variant 2  
2 x viaduct naast elkaar   4 sporen ondergronds 
  

Het plan met de 4 sporen ondergronds levert namelijk 25 ha te bebouwen grond op in het 
Centrum van Delft. De voorziene opbrengsten hiervan konden direct geïnvesteerd worden in 
de aanleg van de tunnel. De gemeente, de regio (PZH, Haaglanden Rotterdamse regio) en 
VROM dragen fors bij in de kosten.  
 
Bijzonder in het proces is dat alle belanghebbenden achter de ontwikkelingen staan, doordat 
iedereen betrokken is en voor iedereen de meest optimale oplossing gevonden is. Zo 
konden de archeologen met nieuwe technieken de vestingsmuur helemaal in kaart brengen 
en zijn alle bedrijven en woningen die gesloopt dienden te worden naar tevredenheid 
gealloceerd.  
 
 

5.3  Gebruik afwegingskader in retrospectief 

 
Bij het invullen voor het afwegingskader voor de 1e variant, waarbij de 4 sporen op 
viaducten tussen de bestaande bebouwing gesitueerd zijn, blijkt dat dit alternatief negatief 
(rood) of neutraal scoort op de verschillende kernwaarden.  
Op het gebied van Natuur is er geen bijdrage aan de biodiversiteit, worden veel grondstoffen 
gebruikt en de externe veiligheid slecht. Wanneer de eisen met betrekking tot 
geluidsoverlast of gevaar van ontsporende treinen worden verhoogd zal zelfs een extra 
constructie moeten worden toegevoegd, het is wat dat betreft geen duurzame constructie.  
 
Economisch betekend het plan voornamelijk uitgaven, want er wordt ruimtelijk geen 
kwaliteit of extra waarden voor de stad gecreëerd, de waarde van het omliggend vastgoed 
zal zelfs dalen. Op het gebied van welzijn, betekend het verdubbelen van het viaduct, meer 
geluidsoverlast, slijpsel van de treinen, meer vuil van bijvoorbeeld wc papier en meer visuele 
overlast doordat er zovaak treinen langskomen. Verder is de ruimtelijke kwaliteit onder het 
viaduct en de verbinding tussen de ene kant van de stad en de andere slecht. Veel 
omwonenden zullen het niet met de plannen eens zijn en zelfs voor de ondernemers of 
bedrijven zal het de kwaliteit van hun werkomgeving negatief beïnvloeden.  
 
Wat betreft de kernwaarde cultuur, wordt hiermee het beschermde stadsgezicht negatief 
beïnvloed. Oorspronkelijk liep het spoor helemaal niet zo door de stad, de infrastructuur 
bepaald de stedelijke kwaliteit.  
 
Wat betreft bodemwaarden, zal de archeologie onaangetast blijven, maar ook niet 
onderzocht worden. 
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Bij variant 4 de viersporige tunnel, zie je duidelijk in de spindiagram dat er een toename in 
de kwaliteit van de leefomgeving wordt gerealiseerd, de diagram bevind zich namelijk op 
beide gebieden, bodem en bebouwde omgeving, voornamelijk in het groene gebied. 
 
Er is een toename van de biodiversiteit doordat er een nieuwe groenstructuur wordt 
toegevoegd. De grondstoffen die uit de grond komen worden hergebruikt in het beton. De 
externe veiligheid van een tunnel is hoger dan bij het viaduct, met betrekking tot 
explosiegevaar zijn zelfs extra deuren toegevoegd in de hele tunnelwand, zodat de reizigers 
altijd binnen 5 minuten kunnen vluchten. Ook wordt er nieuw oppervlakte water 
toegevoegd, dat overeenkomt met de oorspronkelijke waterstructuur in de stad (voor de 
aanleg van het viaduct) 
 
Doordat dit alternatief een duurzame ontwikkeling van de stad mogelijk maakt, met het 
toevoegen van nieuwe woningen, meer parkeerruimte en meer ondernemersruimte en het 
verwijderen van elke vorm van overlast door treinen uit het centrum, betekend dit 
alternatief een waardestijging van het vastgoed rondom het spoor. Economisch kan deze 
variant dus positief beoordeeld worden, de kosten worden gedurende de levensloop van het 
project meer dan terugverdiend.  
 
Op het gebied van ruimte, betekend dit project qua infrastructuur een kwaliteitsverbetering, 
de historische stad wordt veelal in zijn oude glorie hersteld, terwijl er ook aan de 
hedendaagse vraag wordt voldaan, met betrekking tot andere typologieën (bijvoorbeeld 
appartementen voor ouderen of expats) met een grote relatie met het openbaarvervoer. 
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Belangrijkste positieve aspect is dus de ruimtewinst door het meerlaags kunnen 
ontwikkelen, dit komt ook weer terug in de stijging van het bodemgebruik.   
 
De toename of afname van cultuur kan dubbel worden geïnterpreteerd. De archeologische 
overblijfselen van de stadsmuur worden verwijdert, maar er is nu wel een mogelijkheid om 
alles te onderzoeken en in kaart te brengen. Daarom is er ook een lichte stijging in de 
bodemwaarden te zien.  Het oude station verdwijnt, maar er wordt een toonaangevend 
architectonisch project aan de stad toegevoegd. De stad, die eerst verdeeld was, wordt door 
het vrijgekomen gebied weer met elkaar verbonden en ook de oude waterstructuren 
kunnen weer worden beleefd.  
 
Doordat de sporen die eerst op 2 hoog door de stad kruisten onder de grond verdwijnen, 
verdwijnt ook alle overlast. Het welzijn van de mensen wordt daardoor zeker positief 
beïnvloed. Tijdens het proces worden alle belanghebbenden persoonlijk benadert en wordt 
een geschikte oplossing voor hen gevonden.  
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H6 Conclusie en aanbevelingen voor het vervolgproces 

 
De ondergrond is niet een opslagruimte maar een essentieel onderdeel voor een maximale 
kwaliteit in de leefomgeving. Dit afwegingskader is een instrument om verschillende 
stakeholders in een vroegtijdig stadium in het proces te betrekken. Het kader is ontwikkeld 
om het belang van de lange termijn en integrale kwaliteit van de leefomgeving te laten 
prevaleren boven korte termijn belangen.  
 
Dit afwegingskader draagt bij aan de noodzakelijke transitie naar duurzame ontwikkeling. 
Het kader onderscheid zich van andere afwegingsinstrumenten doordat de consequenties 
direct visueel worden voor de verschillende stakeholders in het proces. Omdat de afweging 
nooit zal leiden tot een eenduidig antwoord is het inzichtelijk maken van de consequenties 
van een project belangrijk om met elkaar consensus te bereiken of in een van de varianten 
verschillende elementen te verenigen. 
 
Bij het toepassen van dit afwegingskader kunnen inhoud en proces niet gescheiden worden. 
De keuzes die gemaakt worden voor de indicatoren zullen per project bij aanvang van het 
afwegingsproces bepaald moeten worden. Ze zijn namelijk per context verschillend en 
worden in samenspraak met de verschillende experts en stakeholders bepaald.  
 
De sporen hinder, financiën en haalbaarheid zouden heel goed geïntegreerd kunnen worden 
in dit afwegingskader. De waarden zouden dan ook van geaggregeerd naar meetbaar 
ontwikkeld moeten worden. Indien deze waarden als afzonderlijke categorie in het 
uiteindelijke afwegingskader worden benoemd, is de kans groot dat de nadruk bij de 
afweging blijft liggen op de korte termijn en economische belangen rondom het project. 
Door de mogelijkheid om verschillende fasen naast elkaar te zetten wordt bij toepassing van 
de vijfhoek de economische belangen en hinder binnen de bepaalde systeemgrenzen 
duidelijk in relatie tot de korte termijn kosten van het project.  
 
In het vervolgproces zouden wij graag dieper ingaan op de mogelijkheden om via dit 
integrale instrument te komen tot andere besluitvormingsprocessen die noodzakelijk zijn om 
duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Wij zouden de theoretische uitwerking 
van het afwegingskader aan willen scherpen met de bevindingen van de andere sporen en 
het toetsen aan de hand van een casus en stakeholders uit de recente praktijk.  
 
Verder is het belangrijk om dit afwegingskader te positioneren ten opzichte van de 
hedendaagse beleidsrealiteit en procesaanpakken als MER, OEII en MIRT. Dit 
afwegingskader is te koppelen aan een proces als Sneller en Beter, maar dit kan ook een 
ander participatief proces zijn. De inrichting en mogelijkheden van dit participatieve proces 
worden uitgewerkt in de 2e fase van dit onderzoek naar een integraal afwegingskader. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Afwegingskader 

 
Dit is een eerste aanzet voor de mogelijke aspecten die kunnen spelen bij een opgave. Deze 
kernwaarden kunnen nog doorontwikkeld worden en er zou een duidelijke verdeling 
gemaakt kunnen worden tussen trage en snelle voorraden. (zie hoofdstuk 4) 
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Bijlage 2 Quick scan:  andere ontwikkelingen in relatie tot afwegingskader 

 
Sinds de Beleidsbrief Bodem (2003) streven we in Nederland naar een duurzamer gebruik 
van de bodem. Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister 
Huizinga van VROM op de ‘beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond’. De vele 
mogelijkheden die de ondergrond voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving 
biedt moeten zodoende beter worden benut. Daarnaast wordt het steeds drukker in de 
ondergrond. Er ligt ongeveer een miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond. 
Tunnels, parkeergarages en ondergrondse gebouwen komen steeds dichter bij elkaar in de 
buurt. En nu al zijn er meer dan duizend bodemenergiesystemen en dit aantal neemt snel 
toe. Er worden honderden kubieke meters grondwater aan de bodem ontrokken en 
tegelijkertijd wordt CO2 in de bodem opgeslagen. En dan hebben we nog niet eens 
gesproken over archeologie, water en flora en fauna. (uit brochure Upside Down, Nirov) 
 
Afwegingskader ondergrond voor provincies en gemeenten (SKB) 
(http://www.skbodem.nl/project/15)  
De doelstelling van het project is om te komen tot een handzaam en praktische toepasbaar 
en herkenbaar afwegingskader. Daarnaast moet het afwegingskader uitdagen tot een 
creatief zoekproces naar mogelijkheden/kansen van de ondergrond bij planontwikkeling, 
waarbij ook de pro-aktief wordt nagedacht over toekomstige ontwikkelingen.:  
Hoe kan de ondergrond bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk opgaven, zoals 
energietransitie, klimaatadaptatie, waarborging ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende 
ruimtedruk en een gezonde leefomgeving met identiteit en herkenbaarheid ?  
Hoe kan het indelen van functies/waarden over de onder- en bovengrond worden 
afgewogen?  
Hoe kunnen de verschillende waarden en functies van de ondergrond tegen elkaar worden 
afgewogen, inclusief herstel van waarden en synergie-voordelen?  
Welke partijen moeten wanneer deze afweging maken en hoe?  
Waar wordt de noodzaak tot afwegen en daarmee ordening door bepaald?  
 
Handreiking plannen met de ondergrond www.ruimtexmilieu.nl:  
Deze site biedt inspiratie aan mensen die vanuit ruimte of milieu betrokken zijn bij 
gebiedsontwikkeling. Het accent in de site ligt op de eerste fasen van het proces van 
gebiedsontwikkeling.  
 
De gebruiker krijgt bouwstenen voor:  
De formulering van kwaliteitsambities.  
Een vlot proces van gebiedsontwikkeling en de eigen plaats daarin.  
De ontwikkeling van investeringen die tot kwaliteit leiden.  
Deze site heeft qua inhoud een accent op bodem en ondergrond. “De handreiking plannen 
met de ondergrond” is ingebouwd in deze site. Deze handreiking helpt een duurzaam 
gebruik van bodem en ondergrond in processen van gebiedsontwikkeling te bevorderen 
 

http://www.ruimtexmilieu.nl/
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Cursus Upside Down (Nirov) 
De bodem biedt veel kansen de voor bovengrondse bebouwing maar legt ook beperking op. 
Dit vraagt om een intelligent gebruik van de ondergrond waarbij intensievere samenwerking 
wordt verwacht tussen provincies, gemeenten, Dienst Landelijk gebied, waterschappen, 
ontwerpers en bodemdeskundigen. Om effectief samen te werken is het nodig elkaar 
werkveld te kennen en elkaars taal te spreken.  
 
Alhoewel planologen en ontwerpers doorgaans pretenderen integraal te denken, signaleren 
wij dat zij nog vaak redeneren vanuit de bovenlaag, ofwel de occupatielaag. De 
lagenbenadering leert ons echter dat deze laag samenhangt met de ondergrondlaag en de 
netwerklaag. De integrale benadering van alle lagen in samenhang moet leiden tot een 
duurzamere en slimmere inrichting van gebieden. 
(http://www.nirov.nl/Home/Agenda/Agenda_Items/Nirov_upside_down.aspx?mId=10438&
rId=269) 
 
Bodem+ (NL Milieu en Leefomgeving) 
Uitvoering wettelijke taken uit die bijdragen aan een duurzaam bodembeheer. 
Bodem+ ondersteunt de bodemwereld met kennis over bodemsanering, -bescherming en -
beheer voor een duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond. Daarnaast ondersteunt 
Bodem+ bij de uitvoering van financiële regelingen en het implementeren van nieuw beleid. 
Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bodem+ vormt een schakel 
tussen beleidsvorming en de uitvoeringspraktijk van provincies en gemeenten, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van 
instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie. 
(http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/bodem) 
 
Project ondergrond ( Agentschap NL) 
In het project Ondergrond van het uitvoeringprogramma staat de transitie van het 
bodembeleid naar samenhangend beleid voor (een duurzaam gebruik van) de ondergrond 
centraal. Hierbij gaat het ondermeer over de ontwikkeling naar een integrale ruimtelijke 
afweging van activiteiten en belangen in de boven- en ondergrond en het zoeken naar 
evenwicht tussen benutten en beschermen. Het invulling geven aan de randvoorwaarden 
die nodig zijn voor de gewenste transitie, zoals kennisontwikkeling, 
samenwerkingsafspraken voor bodemenergie en een heldere rol- en taakverdeling voor de 
ondergrond, maken onderdeel uit van het project  
Ondergrond. 
 
Het project Ondergrond bestaat uit de volgende deelprojecten: Transitie ondergrond;  
Samenwerkingsprogramma WKO  Kennisagenda. Het deelproject Transitie heeft als doel het 
vormgeven aan het transitieproces in het bodemontwikkelingsbeleid. Hierbij gaat het om de 
verandering van het bodembeleid naar duurzaam gebruik van de ondergrond. 
http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/project-ondergrond 
 
http://www.bewustbodemgebruik.nl/index.asp?id=1&SubMenu_Id=1 
Het initiatief vraagt aandacht voor de bijdrage van de bodem / ondergrond aan 
maatschappelijke opgaven. Dat is geven en nemen. Een duurzame samenleving benut de 
ondergrond en haar kwaliteiten en heeft oog voor het beheer van die kwaliteiten 
www.bodemambities.nl 
 

http://www.nirov.nl/Home/Agenda/Agenda_Items/Nirov_upside_down.aspx?mId=10438&rId=269
http://www.nirov.nl/Home/Agenda/Agenda_Items/Nirov_upside_down.aspx?mId=10438&rId=269
http://www.agentschapnl.nl/divisie/nl-milieu-en-leefomgeving
http://www.bewustbodemgebruik.nl/index.asp?id=1&SubMenu_Id=1
http://www.bodemambities.nl/
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Programma Meer met Bodemenergie (o.a. Bioclear en WUR) 
Meer met Bodemenergie’ is een tweejarig onderzoeksprogramma dat zich richt op de 
toepassing van bodemenergie. De focus ligt hierbij op de toepassing van open systemen, ook 
wel warmte/koude-opslag (WKO) genoemd. In het programma wordt onderzocht wat de 
effecten van bodemenergie op de bodem op lange termijn zijn. 
http://www.meermetbodemenergie.nl/ 
 
Holland in situ proeftuin HIP (o.a. Deltares, SKB) 
HIP wil toepassing van in-situ bodemsaneringstechnieken stimuleren bij grondeigenaren, 
overheden, aannemers en anderen. Toepassing van in-situ technieken zal leiden tot een 
verlaging van de kosten voor de nationale bodemsaneringsoperatie waardoor meer 
saneringen kunnen worden uitgevoerd. Dit sluit aan bij de wens van het ministerie van 
VROM om het aantal saneringen te verhogen van 900 tot 2500 per jaar. 
http://www.hollandinsituproeftuin.nl/ 
 
 
Overige afwegingsmodellen duurzaamheid:  
 
PPP-scan (telos) 
De PPPscan brengt niet alleen de verwachte effecten van een plan of beleid in beeld en 
signaleert daarmee mogelijke knelpunten voor de verdere ontwikkeling van de plannen, het 
biedt ook de mogelijkheid om suggesties aan te reiken voor verbetering van die plannen. Het 
is een praktisch hulpmiddel voor planvorming en transparantie van het 
besluitvormingsproces. 
 
Duurzaamheidskompas (Dura Vermeer, TNO) 
TNO ontwikkelt in samenwerking met Dura Vermeer het Duurzaamheidskompas: een 
instrument waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen infrastructurele projecten, 
transparante en objectieve duurzaamheids-afwegingen en –beoordelingen kunnen maken. 
Infrastructurele werken hebben een grote impact op CO2-uitstoot, geluidshinder en het 
gebruik van de leefruimte. Duurzame oplossingen die deze impact omlaag brengen worden 
steeds belangrijker25  
 
BREEAM-gebiedsontwikkeling (keurmerk) 
Er is veel vraag naar een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling, met name bij 
provincies en gemeenten. Bestuurders en ambtenaren worstelen met de vraag wat nu 
precies een duurzaam gebied is. Met meer dan 200 partijen uit de markt is voor BREEAM-
gebiedsontwikkeling gezamenlijk gedefinieerd wat een duurzame gebiedsontwikkeling is. En 
daardoor is een gemeenschappelijk taal ontstaan die iedereen handen en voeten geeft.Het 
keurmerk stimuleert om partijen vroegtijdig te laten samenwerken wat noodzakelijk is bij 
het verduurzamen van gebieden.26 
 
Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL) 
Het computerintrument waarmee u de duurzaamheid van een wijk meet. DPL geeft u de 
mogelijkheid duurzaamheid een heldere plaats te geven in ruimtelijke planning. U kunt het 
gebruiken voor: 
het opstellen van duurzame ambities voor programma van eisen (streefbeeld)  

                                                 
25

 Sten de Wit, portfoliomanager duurzame infrastructuur bij TNO; 
http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=201109010045 
26

 http://www.stedebouwarchitectuur.nl/nieuws/nieuws/dgbc-lanceert-breeam-nl-
gebiedsontwikkeling.94946.lynkx 

http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=201109010045
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een sterkte-zwakte analyse van duurzaamheidsaspecten van een plan of wijk  
het vergelijken van de duurzaamheid van uw wijk met een referentiewijk  
het verbeteren van de duurzaamheid van uw plan of wijk  
een communicatie-instrument bij integratie van milieubeleid in ruimtelijke planning 
DPL is gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid: Planet (milieu), People (sociaal) 
en Profit (economie). Deze drie elementen zijn onderverdeeld in 11 thema’s en 24 
duurzaamheidaspecten. (http://www.ivam.nl/) 
 
 
 



 

 38 

Bijlage 3 Literatuurlijst 

 

 
H1 
Hooimeijer, P., H. Kroon, J. Luttik (2000) Kwaliteit in meervoud; conceptualisering en 
operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik (Onderzoek voor 
HABIFORUM). 
Jacobs, M.H. (2000) Kwaliteit leefomgeving; Kennisontwikkeling. Alterra-rapport 122, 
Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen. 

 
H2 
Thorborg, H.W.M. et. All  (2006) Leefomgevingskwaliteit en leefbaarheid: naar 
beleidsevaluatie en onderzoek,. Milieu en Natuurplanbureau 
Nijboer et.al, (2003) Communicatie over omgevingskwaliteit COOK SV-618, Gouda SKB 
Leidelmeijer, K, I. van Kamp, G. Marsman (2002) 'Kwaliteit van de leefomgeving en Leefbaarheid; Naar 
een begrippenkader en conceptuele inkadering. Rapportnummer 81330. RIVM, Bilthoven. 

 
H3 
Ondergronds Duurzaam Ruimtegebruik vanuit Duurzaamheidsperspectief 
http://www.enprodes.nl/uk/documents/enp-fsheet-duurzaam.pdf  
Rotmans, J. Grin J. en Schot J. (2010) Transitions to sustaineble development. New directions in the 
study for long term transformative change. New York London  
Rotmans. J (2011) Ruimtelijke ontwikkeling in Drievoud, Methodiek voor duurzame 
gebiedsontwikkeling en wenkend perspectief, pg 57 t/m71  
Jacobs, M.H. (2000) Kwaliteit leefomgeving; Kennisontwikkeling. Alterra-rapport 122, 
Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen. 

Vrieswijk, S. (2010) Pionieren in de ondergrond, Deventer 
  
H4 
Korteweg, J.A. Rienstra. S. (2010) Duurzaamheid in kosten-batenanalyses, verkeer en vervoer, pg 27 
t/m 34 
Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving, werken aan gebiedsgericht maarwerk, VNG uitgeverij 
(http://www.av-consulting.nl/artikelen/docalgemene/milo.pdf)  
Kruythoff, H.M., A.P. Klugkist (1999) Toestand van de dagelijkse leefomgeving; doelenmonitor, OTB, 
Delft. 
Witteveen en Bosch (2008) Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap Hulpmiddel bij 
MKBA´s 
Bruyn, S. et all (2010) Handboek schaduwprijzen; waardering en weging van emissies en 
milieueffecten, Delft 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 
(2011)  
Bonte. M. et all Ordening van de Ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader 
Min VROM, Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond 
(http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/Rijksvisieondergrond-24-340544.pdf) 
Breukink. C. et all, (2003) Breed Afwegingskader Gebruik Ondergrond, de ondergrondse ruimte 
afgewogen, Gouda, SKB  
RIVM (2009) Cradle to Cradle als inspiratiebron voor duurzaam bodemgebruik in gebiedsontwikkeling  
Rutgers et al (2005) de ecosysteemdiensten van de bodem nader ingedeeld, RIVM 
Advies Duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag (2003) TCB 
Brink, A.H. (2007) Project ruimtelijke ordening ondergrond, eindrapportage SPOOR, 
afwegingsinstrument 
Maring L. (2002) Kansen voor de ondergrond, TNO 

TCB (2003) Advies duurzaam bodemgebruik op ecologische grondslag. Rapport TCB A33 (2003), 
Technische Commissie Bodembescherming, Den Haag.  

http://www.enprodes.nl/uk/documents/enp-fsheet-duurzaam.pdf
http://www.av-consulting.nl/artikelen/docalgemene/milo.pdf


 

 39 

Melman, T.C.P., Heide, van der, C.M. (2011)  Ecosysteemdiensten in Nederland, verkenning 
betekenis en perspectieven, Wageningen Universiteit [commisioned by PBL] 
 
Websites:  
Balans van de leefomgeving ( zie ook 
http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/bevindingen) 
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500206001.pdf 
Handboek Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling 
(http://www.telos.nl/publicaties/publicatiesboeken/73653.a



 

 40 

 


