UITNODIGING PLATFORMBIJEENKOMST
PLATFORM WAARDEVOL ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK

Bijeenkomst

:

Ondergrondse ruimtelijke kwaliteit

Datum

:

Donderdag 16 september 2021

Tijdstip

:

9:30-12:00 uur

Locatie

:

SandCBar, Boulevard Zeezijde 43, 2225 BB Katwijk aan Zee

Inleiding
Op 16 september a.s. ontmoeten we elkaar weer tijdens een bijeenkomst van ons platform Waardevol ondergronds
ruimtegebruik; niet meer digitaal, maar in levenden lijve op locatie! En wat voor een locatie: de SandCBar in Katwijk aan
Zee. Dit strandpaviljoen ligt op loopafstand van het zogenaamde Kustwerk Katwijk, een prachtig voorbeeld van
multifunctioneel ondergronds ruimtegebruik. Kustversterking en parkeren zijn hier in één project gecombineerd met
baten voor de economie en leefomgeving als gevolg.
Hans van Dalfsen van de gemeente Katwijk geeft een
presentatie over het project en natuurlijk gaan we het
kustwerk met eigen ogen aanschouwen.
Daarnaast staat er nog veel meer moois op het
programma. Het accent voor de bijeenkomst ligt op
ondergrondse ruimtelijke kwaliteit. Ton Venhoeven van
architectenbureau VenhoevenCS en Isabel Driessen van
architectenbureau Kantoor, en tevens werkzaam bij
architectenbureau Cityförster, starten de bijeenkomst met
presentaties van (met name internationale) voorbeelden
van ondergronds ruimtegebruik. Dit zijn ontwikkelingen in
hoogverdichte stedelijke gebieden waar de ondergrond als
verblijfsruimte en/of voor de integratie van bijvoorbeeld
energie- en klimaatopgaves is benut.
Verder zullen we jullie bijpraten over de voortgang van de ontwerpstudie Stad x Ruimte die in april van start is gegaan.
In deze ontwerpstudie brengen ontwerpteams van ontwerpers, ingenieurs en aannemers hun visie en ideeën omtrent
het integraal en multifunctioneel ruimtegebruik in hoogverdichte steden in de praktijk.

Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik
In het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) zijn we op zoek naar het vergroten van de mogelijkheden voor het
gebruik van de ondergrondse ruimte in de stedelijke omgeving, teneinde de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een
belangrijke sleutel hiervoor ligt bij een integraal proces van ruimtelijk ontwerp.
In het platform ontwikkelen en delen architecten, stedenbouwkundigen, vastgoedontwikkelaars, bodemprofessionals en
ontwerpende aannemers kennis met elkaar. Het ontwikkelen van kennis is gericht op de onderwerpen waar de deelnemers de
grootste kennisbehoefte aan hebben.
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Programma
Agendapunt

1

Onderwerp

Tijd

Inloop van 9:00 tot 9.30 uur

9:00

Opening en toelichting op de bijeenkomst

9:30

Welkom door Gijsbert Schuur, platformcoördinator Waardevol ondergronds ruimtegebruik. Gijsbert
praat ons bij over de voortgang van de ontwerpstudie Stad x Ruimte en het project Visie aannemers op
ondergronds ruimtegebruik.
Inspiratiesessie: (internationale) voorbeelden van ondergronds ruimtegebruik
2

Isabel Driessen is architect en werkzaam bij haar eigen architectenbureau Kantoor, en tevens bij
architectenbureau Cityförster

9:40

Isabel heeft zes jaar in Beijing gewoond en gewerkt. In Beijing wordt veel gebruikgemaakt van de
ondergrondse ruimte vanwege de enorme prijsstijgingen van het vastgoed en ruimtegebrek. Dit heeft
bizarre situaties opgeleverd maar ook interessante creatieve oplossingen. Isabel heeft daar zelf ook
een aantal (deels)ondergrondse projecten gerealiseerd en maakt ons daar deelgenoot van.
3

Ton Venhoeven is hoofdarchitect en stedenbouwkundige bij VenhoevenCS architecture+urbanism.

10:20

Het werk van VenhoevenCS kenmerkt zich door maatschappelijke en culturele betrokkenheid.
Ontwikkelingen op het gebied van de filosofie, hedendaagse kunst, globalisering, duurzaamheid en
technologie vinden hun vertaling in de ontwerpen van het bureau. Ton is sinds 2005 hoogleraar
architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tussen 2008 en 2012
was hij Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Ton heeft een aantal prachtige (internationale)
voorbeelden van de inzet van de ondergrond en ondergrondse ruimtelijke kwaliteit bij stedelijke
ontwikkelingen en hij laat zien hoe hij zijn bedrijfsfilosofie in zijn projecten vertaalt.
Pauze
4

Tijd om elkaar weer eens écht te spreken.

11:00

Presentatie Kustwerk Katwijk

11:20

Kustwerk Katwijk
5

Hans van Dalfsen, projectleider PPO bij de gemeente Katwijk.
Tussen oktober 2013 en februari 2015 is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk-in-duin. Tussen de
dijk en de boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied
verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Katwijk was
de laatste ‘zwakke schakel’ van de Zuid-Hollandse kust. Met de afronding van Kustwerk Katwijk is deze
weer veilig voor de toekomst. Het project – een gebied van circa dertig hectare – werd uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hans heeft het project
voor de gemeente geleid en vertelt ons over het project en wat het heeft opgeleverd.
Door het prachtige ontwerp is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied enorm verbeterd. In 2015 won
het ontwerp de Rijnlandse Architectuur Prijs (jury- en publieksprijs) en de Falco Award Beste Openbare
Ruimte 2015. Datzelfde jaar was het een van de vijf genomineerden voor de Gouden Piramide 2015 en
genomineerd voor de Agemaprijs 2015. In 2016 won het ontwerp de jury- en publieksprijs 'BNA Beste
Gebouw van het Jaar', de Prix d’ Excellence Award 2016 en de WAN Infrastructure Award.
6

Excursie

11:50

We wandelen met elkaar naar het kustwerk en kunnen daar met eigen ogen het resultaat zijn.
Einde programma
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