
ONTWERPSTUDIE STAD EN RUIMTE 



Ontwerpstudie stad en ruimte

De doorsnede van de stad als drager voor ruimte- & waardecreatie

Samenwerking Vlaamse Overheid (dep. Omg), TUDelft, Vereniging Deltametropool en Centrum Ondergronds Bouwen NL



Doel

Herontwerpen van stedelijke locaties waar een ruimtelijke druk/maatschappelijke 
opgaves om een herontwikkeling vragen. 

Rekening houden ondergrond, publieke ruimte en gebouw 



Waarom ontwerpstudie?

• Groei en verdichting van steden, ontzien landschap en beperken mobiliteitsvraag

• Intensief gebruik strategische locaties zoals stations, winkelcentra, uitgaansgebieden, etc.

• Conflicterende ruimteclaims vanuit verschillende maatschappelijke en economische functies en behoeften

• Beleving van ruimte vanuit gebruikersperspectief

• Klimaatverandering, energietransitie, circulariteit en ecologie dingen ook mee voor ruimte



Centrale vraagstelling

Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik, 
van openbare ruimte, ondergrond en gebouw binnen een verdichte stedelijke 
omgeving, ruimte en waarde creëren 
die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? 

• Hoe kan (her)ontwerp van een strategische locatie bijdragen aan: ruimtelijk rendement, 
omgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid?

• Welke functiecombinaties zijn voor een locatie wenselijk en kansrijk gezien de (maatschappelijke) 
behoeften en omgevingscondities?
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Integraal en multifunctioneel 
ruimtegebruik



Good practices:



Good practices:



Good practices:



Via ontwerpend onderzoek

• Ontwerp belangrijk onderdeel voor elke vorm van onderzoek

• Route naar nieuwe inzichten, kennis, praktijk of producten op basis van kritisch onderzoek

• Ingebed binnen een brede sociale en culturele context

• Het verbinden van academie en praktijk door life long learning via attitude en competenties

• Het stimuleren en versterken van de relatie tussen theoretisch- en praktijkonderzoek en tussen weten-
schappelijke en professionele kringen



Aanbod: 6 casussen

Deze steden doen mee:
• Amsterdam
• Rotterdam
• Den Haag
• Mechelen
• Oostende
• Leuven

Zie website voor projectbeschrijvingen: www.cob.nl/ontwerpstudie



Ontwerpteams gezocht

• Multidisciplinaire ontwerpteams met ruimtelijke ontwerpers (architecten, 
stedenbouwers, landschapsarchitecten), ingenieurs, ontwerpende 
aannemers en evt. andere disciplines.

• De ontwerpteams ontwikkelen een analyse, visie en ontwerp met 
toekomstbeelden en een implementatiestrategie. 

• De ontwerpteams ontvangen een ontwerpvergoeding van € 15.000 (excl. 
btw) van de gemeente waarvoor het ontwerp wordt ontwikkeld.



Informatiebijeenkomst op 26 maart

Geinteresseerd? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op 26 maart van 10:00-12:30 uur:
• Steden lichten hun casus toe.
• Informatie over de activiteiten en het proces.
• Informatie over de procedure voor inschrijving.



Fase 1 Opstartfase & projectdefinitie

Werkpakketten
studielocaties

Vraagstelling
gemeenten

Oct. 2020 Febr. 2021

Fase 2

Informatie-
bijeenkomst

Lokale ateliers
Kick-off & excursie

Lokale ateliers
Doorvertaling

Uitvoering

Publicatie

Maart 2022Nov. 2021

Publieks-
presentatieFase 3

1
Ruimte & 

verdichting

2 
Multifunc,. 

ruimte-
gebruik

3
Kansen

& belem-
meringen

Ruimtelijke-
ordening
Strategieen

Beleving
Techniek
Ecologie

Baten
Investeringen
Regelgeving

4
Analyse

& 
Visie

5
Ontwerp 

& 
Strategie

Masterclasses
Plenaire bijeenkomsten

April 2021 Juli Okt. 2021

Teams 
bekend
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Mecanoo, Abel Delft, Arnold Reijndorp

A13  R-dam Overschie

Ontwerpstudie Snelweg x Stad
(2016)

A10  A-dam Lelylaan

UN Studio, Goudappal Coffeng, 2gethere, GeoPhy
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Ontwerpstudie Stad van de Toekomst (2018)

UNStudio, FELIX X, DGMR, METABOLIC, Nelen en Schuurmans, Here Technologies

Sociotechnical City – Den Haag (Central Innovation District) 

KRFT, Marco Broekman, Moke Architecten, Goudappel Coffeng, Stadkwadraat

Havenstad makerstad – Amsterdam (Havengebied)



Ook gezocht

- Projectpartners Light 

(Semi)publieke of private partijen geïnteresseerd in de centrale thematiek en resultaten van de ontwerpstudie
a) een bijdrage aan de projectorganisatie of publicatie (respectievelijk € 7.500 en € 5.000 excl. BTW)
b) belangstelling om medewerkers masterclasses en plenaire sessies te laten volgen
c) belangstelling om in panels deel te nemen tijdens masterclasses en plenaire bijeenkomsten
d) promotie van de resultaten en publicatie
e) zitting in projectteam t.b.v. selectie ontwerpteam en gedurende de uitvoering als klankbord voor de 
projectorganisatie. 


