
Bijeenkomst platform WOR
Ontwerpstudie Stad x Ruimte

vrijdag 26 november 2021



Programma

09:15-09:30: Opening en toelichting op de bijeenkomst

09:30-10:30: Presentaties ontwerpteams Stad x Ruimte

10:30-10:40: Presentatie visie ontwerpende aannemers - Ruud Arkesteijn (Mobilis)

10:40-10:50: Reflectie Marleen de Ruiter (ministerie BZK en Citydeal Openbare Ruimte)

10:50-11:00: Pauze

11:00-11:45: Interactieve sessie met daarin centraal de vraag: 'Hoe pakken we door?'

11:45-12:00: Wrap up en afsluiting



Ontwerpstudie Stad x Ruimte

AANLEIDING

Integraal en multifunctioneel (ondergronds) ruimtegebruik



Ontwerpstudie Stad x 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?



Ontwerpteams

• Ontwerpstudie Mechelen - team Tek
• Ontwerpstudie Maastricht - team Grondwerk
• Ontwerpstudie Oostende -team BUUR-Sweco
• Ontwerpstudie Amsterdam - team HUS
• Ontwerpstudie Leuven - team Supterra
• Ontwerpstudie Rotterdam - team Ingenieurs uit Delft



Ontwerpstudie Stad x Ruimte

Doel vandaag:
• Schets maken voor vervolg ontwerpstudie
• Verbinding maken met COB-achterban en COB-programma

Onderliggende vragen:
1. Welke lessen of algemeen toepasbare methodieken kun je afleiden uit deze 

ontwerpstudie?
2. Welke belemmeringen zie je voor de toepassing van de kennis uit deze 

ontwerpstudie? (denk hierbij ook aan een bredere toepassing in andere gebieden en 
gemeenten)

3. Hoe pakken we door? (Hoe gaan we onze kennis toepassen en verbreden? Hoe maken 
we onze ideeën concreet? Waar zijn er mogelijkheden? Wie hebben we nodig?)



Nieuwe coördinator WOR

Robbert Guis



MENTIMETER

Voor de pauze:

Welk idee heeft je het meest geïnspireerd? : Wordcloud



PAUZE



Interactieve sessie

Blok 1:

• Wat is de belangrijkste les die je uit de studie hebt geleerd? 

• Als je een half jaar extra had gehad, waar had je dan meer onderzoek naar 
gedaan?



Interactieve sessie

Blok 2:

• Hoe pakken we door? Hoe vertalen we dit naar de praktijk? 

• Zo concreet mogelijk. 



Zijn er vragen? 


