
Ontwerpstudie ‘Stad x Ruimte’

Informatiebijeenkomst

26 maart 2021



Programma

10.00u Welkom en inleiding, Gijsbert Schuur (COB)

10.05u Aanleiding, Shana Debrock (Vlaamse Overheid, departement Omgeving)
10.10u Essentie van de ontwerpstudie , Hans de Boer (TU Delft) 

Presentatie casussen
10.15u Presentatie case Amsterdam , Laura Smit

10.30u Presentatie case Leuven, Wiet Vandaele
[10.45u Presentatie case Maastricht, Hans Thewissen

11.00u Presentatie case Mechelen, Wim Vandevorst
11:15u Pauze 

11.25u Presentatie case Oostende, Karel Vanackere
11.40u Presentatie case Rotterdam, Brigitte de Wit

11.55u Thematisering & karakterisering cases , Thomas Dillon (Vereniging Deltametropool)
Proces en planning

12.00u Planning , verwachtingen  en aanmelding , Hans de Boer
12.10u Vragen

12.30u Sluiting



Ben je op zoek naar een team(lid)?

Ga naar VLiNder!

Link: www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord

http://www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord


Aanleiding



Transities & verdichting

Ruimteclaims in stedelijk gebieden
Efficiënt en effectiever omgaan met ruimte
Onderdelen: 

Openbare ruimte 
Gebouw
ONDERGROND  - terra incognita



Ondergrondse dimensie

Ondergrond betrekken in stedelijk ontwerp biedt kansen
Verhogen leefomgevingskwaliteit
Opdrijven ruimtelijk rendement
Toekomstbestending maken van steden

Hoe kunnen we de doorsnede van de stad – gebouwen, openbare ruimte én 
ondergrond – als samenhangend ruimtelijk systeem beschouwen? 

Kunnen we door samen op te gaan trekken met architecten, stedenbouwkundigen 
en de technische experts op gebied van de ondergrond, integraler gaan kijken naar 
onze stedelijke ruimtes? 



Integraal en multifunctioneel ruimtegebruik



Multidisciplinair werken vanuit de doorsnede

Kansen en mogelijkheden > locaties + opgaves
Multidisciplinair:

Architecten
Stedenbouwkundigen, 
Ingenieurs
Ondergrond experten

Vanuit de doorsnede (gebouw, openbare ruimte + ondergrond)
Oplossingsrichtingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik 
Ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde)



Positionering studie

Departement Omgeving: beleidsverkenningen
Mogelijkheden ORG
Integratie ORG in systeem

Beleid: opdrijven ruimtelijk rendement
Diverse studies

Gebruikersbeleving
Geologie en geotechniek
Kosten en baten 

https://omgeving.vlaanderen.be/ondergronds-ruimtegebruik

https://omgeving.vlaanderen.be/ondergronds-ruimtegebruik


Positionering studie

Databank Ondergrond Vlaanderen
https://www.dov.vlaanderen.be/

3D subsurfaceviewer

Verkenners
Virtuele boringen 

…

https://www.dov.vlaanderen.be/


Positionering studie

City Deal ‘Openbare Ruimte’
Ministeries BZK en LNV + A’dam, R’dam, Den Haag en 
Leiden
Geïntegreerde oplossingen 

Gebruik, beheer en inrichting van leefomgeving
Financiële uitdagingen 

Samenhang 
Openbare ruimte en ondergrond



Positionering studie

Integrale ontwerpmethode Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam
Openbare ruimte + ondergrond 
Verschillende transities, verschillende schalen en 
systemen
Maatregelen koppelen aan vraagstukken



Essentie van de ontwerpstudie



Essentie van de ontwerpstudie

➢ Op basis van ontwerpend onderzoek ruimtelijke opgaven en kansen verkennen, 
die tot nieuwe inzichten c.q. (her) definitie probleemstelling en oplossingsrichting
leiden.  

➢ Samenhang van analyse, visie, ontwerp en strategie vanuit een integraal en
multidisciplinair perspectief (ontwerp, techniek, beleid).   

➢ Interactief proces van kennisdeling, -toetsing, -productie en –verspreiding door 
betrokken professionals en relevante stakeholders.   

➢ Beleidsluwe en pre-competitieve setting gericht op leren, samenwerken en
ontwikkelen vanuit heterarchie. 



➢ Gemeenten:
- inbreng case meervoudige opgaven,
- specifieke vraagstelling en ambitie voor locatie,
- inzichten t.b.v. samenwerking, communicatie, beleid, 
- en op termijn een mogelijk handelingsperspectief.    

➢ Praktijkprofessionals: 
- multidisciplinaire samenwerking aan de ‘voorkant’,
- adresseren meervoudige opgaven en oplossingsrichtingen,
- inzichten nieuwe/verbeterde aanpak, principes, oplossingen, 
- en op termijn toepasbaar binnen eigen praktijk.

➢ Kennisinstellingen/-platforms, beleidsorganen: 

- studenten:  kennis maatschappelijke opgaven, beroepspraktijk,  
- professionals: staalkaart cases en oplossingsrichtingen opgaven















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?

➢ Hoe op innovatieve wijze functiecombinaties te integreren op zowel object- en 
systeemniveau, als op een hoger schaalniveau? 



➢ Hoe door functiecombinaties en ruimteoptimalisering economische, 
maatschappelijke en ecologische baten te genereren?

➢ Hoe verschillende transities mee te nemen, flexibiliteit en veerkracht in te 
bouwen?  

➢ Hoe kan een interventie op het laagste schaalniveau ook bijdragen aan verdere 
gebiedsontwikkeling, of nieuwe condities hiervoor creëren?

➢ Welke toekomstbeelden, scenario’s, ontwerpprincipes en innovaties levert dit op 
en welke nieuwe vormen van aanpak kan dit opleveren voor beleid, praktijk, 
onderwijs en onderzoek? 



Afgeleide criteria

➢Ruimtelijk rendement
• Functiecombinaties/meekoppelen opgaven
• Efficient/meervoudig, gedeeld ruimtegebruik
• Meerwaarde (economisch, sociaal, cultureel, ecologisch)

➢ Leefomgevingskwaliteit
• Veilig
• Gezond
• Sociaal inclusief (ontmoeting, acceptatie, deelgenoot, samen)
• Ecologisch/biodivers
• Ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde)



➢Toekomstbestendigheid
• Duurzaam (materialen, processen, activiteiten)
• Aanpasbaar
• Veerkrachtig

➢ Implementeerbaarheid
• Systeemintegratie
• Haalbaar (technisch, finanancieel/economisch, maatschappelijk, sociaal)
• Schaalbaar



Waar heen, waar toe?

Ontwerpend onderzoek: toekomstverkennend en ontwikkelingsgericht 

Opgaven > Ambities > Tijdschalen > Veranderingen

• Archi-/Infrapuncturaal (gefocuseerd en specifiek)

• Stapsteen/Schaalsprong (oprekken en grenzen verleggen)

• Kopschuif (anders kijken, denken en handelen)



Samengevat



Pauze



Ben je op zoek naar een team(lid)?

Ga naar VLiNder!

Link  www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord

http://www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord


De 6 casussen



Schematische doorsnede



Eigenschappen locaties in lagen

• Type gebied en functie
• Transformatie/adaptatie
• Ruimtevraag
• Klimatoop
• Huidig bestratingsniveau
• Eigendomsstructuur

• Bodemtype
• Stabiliteit bodem
• Bodemgesteldheid
• Watersysteem
• Grondwaterniveau
• Klimaatrisico’s

• Infrastructuur op grondniveau
• Wat is er in de ondergrond aanwezig?
• Gewenste functie in/van de ondergrond
• Toe te voegen / te versterken netwerken in 

onder en bovengrond 



Het raamwerk van de casussen



Clustering naar overeenkomsten



Clusters



Planning, verwachtingen en aanmelding



Planning, verwachtingen en aanmelding



➢Aanmelden multidisciplinaire praktijkteams

• Formulier downloaden van COB-website: www.cob.nl/ontwerpstudie

• Aangeven 1e en 2e voorkeur case

• Samenstelling team, motivatie deelname, visie op voorkeur cases, 
cv per teamlid

• Uiterlijk maandag 19 april 2021 per e-mail ingeleverd bij:
manon.bouwer@cob.nl

• Bekendmaking per e-mail dinsdag 27 april 2021

http://www.cob.nl/ontwerpstudie
mailto:manon.bouwer@cob.nl


➢Criteria

• Multidisciplinair team van verschillende organisaties, goed uitgerust
voor de lokale opgaven, ambitie en specifieke vraagstelling van de casus 
waarvoor men opteert.

• Motivatie van het team voor deelname aan de studie en de visie op beide 
voorkeurcases.

• Voldoende prioriteit aan studie kunnen geven en in-kind uren kunnen inzetten.



➢Beoordeling

• Projectteam kijkt naar balans v.d. visie, samenstelling en 
ervaring van teams op studieniveau. 

•

Gemeente heeft doorslaggevende stem bij selectie  team ingebrachte case.
•

In overeenkomst (via het COB) zullen nog nadere afspraken met teamleider 
v.d. geselecteerde teams worden gemaakt omtrent proces en resultaten.



➢Deelnemende teams

• Ontwerpvergoeding € 15.000 per geselecteerd team (excl. BTW).

• Presentaties worden binnen de ontwerpstudie gedeeld.

• Bereid om als visiting critic voor studenten te fungeren.

• Eindresultaten: in publicatie en tijdens publieksbijeenkomst
(auteursrecht teams).

• Bereid om presentaties in verlengde van ontwerpstudie te geven.



Ga naar VLiNder! www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord

Ben je op zoek naar een team(lid)?

http://www.cob.nl/ontwerpstudie/prikbord


Vragen




