
Welkom
Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik

Maandag 20 juni 2022



Programma

15.15-15.20 Welkom 

15.20-15.35 Presentatie Stad X Ruimte door Gijsbert Schuur (Antea Group)

15.35-15.45 Robbert Guis (COB) verteld waarom een 4D-bouwenvelop zo belangrijk is 

15:45-16:00 Kleine pauze en verplaatsen naar de Arena

16:00-16:15 Tool A – Ondergrond en bodem als startpunt gebiedsontwikkeling door Robbert Guis (COB)

16.15-16.30 Tool B – Waarde van de lange termijn vastleggen (tijd) door Isabel Driessen (el KANTOOR)

16.30-16.45 Tool C – Een ontwerp voor boven- en ondergrond door Jens Jorritsma (Obscura)

16.45-17.00 Tool D – Parametrische ontwerpen in 4D door Merijn van Loon (CB5)

17.00 Borrel en aansluitende barbecue



Presentatie Stad X Ruimte
Gijsbert Schuur (Antea Group)



Ontwerpstudie & publicatie
Stad x Ruimte

Kick-off project 4D-Bouwenvelop
COB, 21 april 2022 (v1.1, 20-4-2022)



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?



Opzet ontwerpstudie

6 steden en 7 professionele praktijkteams:
• 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
Plus studententeams

Looptijd: mei – oktober 2021



Publicatie
Gebruiksboek gericht op professionals en belangstellenden vanuit beleid, 
beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek binnen ruimtelijk en technisch domein

Onderdelen:
1. Documentatie cases

2. Essays met verdiepende bijdragen over doorsnijdende thema’s:
• Integraal ruimtegebruik (gemeente Amsterdam) 
• Representatie, planning & ontwerp van de ondergrond (TU Delft, Dep.Omgeving)
• Perspectieven & methoden (Universiteit Antwerpen, TU Delft)
• Maatschappelijke bijdrage van ontwerpen (Planbureau voor de Leefomgeving)
• Business modellen circulair ondernemen (GHARP) 

3. Reflecties op thematiek en ontwerpend onderzoek vanuit perspectief doelgroepen



4. Afsluiting met inzichten en praktische kennis in vorm van handvatten voor
gebruik en toepassing en stimuleren verdere kennisontwikkeling (City Deal, NOVI, 
kennisplatforms, beroepsverenigingen, kennis- en onderwijsinstellingen, etc.) 



Sneak 
preview



Opgedane inzichten



Methodieken

Oostende: raamwerk voor ontwerpstrategieen en procesaanpak voor dialoog met 
stakeholders à makersdistrict.

Amsterdam: toepassen van parametrisch ontwerpen om de meervoudige opgaves in 
een oude stadswijk bespreekbaar te maken.

Maastricht: sturende werking van het warmtenet op de inrichting van de openbare
ruimte.

Mechelen: gebruik van flexibel casco en factor tijd om te anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en functies.



Methodieken
Maastricht: sturende werking van het warmtenet op de inrichting van de openbare
ruimte.



Methodieken
Mechelen: gebruik van flexibel casco en factor tijd om te anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en functies.



Methodieken
Amsterdam: toepassen van parametrisch ontwerpen om de meervoudige opgaves in 
een oude stadswijk bespreekbaar te maken.



Methodieken
Oostende: raamwerk voor ontwerpstrategieen en procesaanpak voor dialoog met 
stakeholders toekomstig makersdistrict.



Toekomstbeelden
Rotterdam (1): van verkeersknooppunt naar West-City, bruisend nieuw centrum 



Toekomstbeelden
Rotterdam (2): van verkeersknooppunt naar het naadloze stadsplein



Toekomstbeelden
Leuven: alle opgaves sportpark en combinatie van functies samen in de doorsnede



Toekomstbeelden

Rotterdam (2x): van verkeersknooppunt naar ontmoeten en verbinden van wijken en
meervoudige opgaves

Leuven: alle opgaves en combinatie van functies samen in de doorsnede



Rode draden

- Gebruik toekomstbeelden voor de dialoog met stakeholders
- Zoom uit naar de grotere schaal en systemen
- Data ondergrond op orde en bruikbaar binnen stedelijke planvorming
- Gebruik storytelling voor communicatie en draagvlak
- Ontwikkel integrale businesscases



Planning

September: drukken publicatie

6 oktober (middag): publieksevent in Antwerpen met: 
• presentaties en debat
• feestelijk moment boekuitreiking
• borrel



Vervolg

Methodieken doorontwikkelen à 4D-bouwenvelop COB

Aansluiten zoek bij City Deal

Publicatie distribueren o.a. via boekhandel

Integreren in het onderwijs

Basis voor discussie en verder onderzoek



Presentatie 4D-bouwenvelop
Robbert Guis (COB)



PLATFORM WAARDEVOL ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK - 2022

De relatie van de ondergrondse ruimte met gebouw, stad en landschap willen we in 
het komende jaar op een nieuwe manier gaan belichten. In een stad waar de ruimte 
steeds schaarser wordt en de vraag naar ruimte steeds groter, groeit de urgentie 
van het ondergronds ruimtegebruik. Tegelijkertijd weten we dat de ruimte die je on-
dergronds bouwt, gebouwd is voor de eeuwigheid. 

Dit roept vragen op; Hoe kunnen de ruimten door de jaren heen van gebruik verande-
ren? Welke functies bovengronds, kunnen verassend genoeg eigenlijk beter onder-
gronds? Welke ruimtelijke kwaliteiten zijn belangrijk ondergronds?  Hoe maken we 
er fijne plekken voor mensen?  Kortom, we zoeken naar de maatschappelijke waar-
de die we in de ondergrond kunnen creëren. Doormiddel van een aantal zeer inspi-
rerende sprekers en uitdagende cases verkennen we hoe waardevol ondergronds 
ruimtegebruik in de toekomst kan zijn.

















Nieuw megaproject in Utrecht: half miljard euro voor 
herstel wervengebied
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Gebr. Adam/Adam Brothers  

Robert Street richting Victoria 
Embankment
Robert Street in the direction of  
the Victoria Embankment
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De Royal Terrace in de jaren 1930
Royal Terrace in the 1930s

Fragment negentiende-eeuwse 
kaart van Londen met het Adelphi 
vóór de aanleg van Victoria 
Embankment
Section from nineteenth-century 
map of London with the Adelphi 
before construction of the Victoria 
Embankment

Fragment kaart van Londen uit 
1745. Vóór de aanleg van Victoria 
Embankment liepen talloze 
dwarsstraatjes van de Strand naar 
de Theemsoever
Section from map of London, 1745. 
Before construction of the Victoria 
Embankment, many small side-
streets ran from the Strand to the 
banks of the River Thames

hoven/pleinen
courts/squares

beeldbepalende ruimtes
primary spaces

beeldbepalende bebouwing
landmarks

straten/verbindingen
streets/connections

doorgaande route
continuing route
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Souterrain -2
Basement -2

Souterrain -1
Basement -1

Begane grond
Ground floor

Bel-etage
Piano nobile

Tweede verdieping
Second floor

Derde verdieping
Third floor

Plattegronden van een woning 
aan de Royal Terrace
Floor plans of a house on Royal Terrace

Plattegrond kadeniveau
Plans at wharf level
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Plattegrond straatniveau
Plans at street level
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De Royal Terrace gezien vanaf  
de kade, 1936
Royal Terrace seen from the 
riverside, 1936

Restant van de Adelphikelders, 
 huidige toegang vanaf Robert Street
Remains of the Adelphi arches, 
 actual entrance from Robert Street

John Street richting Adam Street
John Street in the direction of Adam 
Street
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De Adelphi-kelders met opslag, 1936
The Adelphi arches used for storage, 
1936

Robert Street richting John Street
Robert Street in the direction of 
John Street

Hoek John Street/Adam Street met 
voormalig Adelphi Hotel, 1904
Corner of John Street/Adam Street 
with old Adelphi Hotel, 1904

De stadsenclave
The Urban Enclave
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Garden of the 21st century (mecanoo/delva)











Ondergrondse ruimte als onderdeel van 
een groter systeem van ruimte



Ondergrondse ruimte als onderdeel van 
een groter systeem van ruimte 

die zo waardeverhogend kan zijn voor het 
geheel



Ondergrondse ruimte als onderdeel van 
een groter systeem van ruimte 

die zo waardeverhogend kan zijn voor het 
geheel

en leidt tot hoger ruimtelijk rendement



BUSINESS CASE
- Ondergronds investeren bovengronds terug verdienen in waarden (6 capitals)
- Value case voor de business case - koppelen van budgetten
- Waarde bepalen, hoe doe je dat? bij integrale aanpak.

TOOLBOX
- Planningstool voor boven en onder maaiveld integraal ontwerpen. 
- ondergrond sturend in ruimtelijke ontwikkeling
- parametrisch ontwerptool naar wat kan in ondergrond. 



next step: COB project

Om de waarden van slimmer grondgebruik leesbaar te kunnen maken, moet je an-
ders leren denken, plannen en ontwerpen.  Van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D

2D: plat, enkelzijdig, bestemmingsplan, een levendige plint

3D: verbinding en plannen horizontaal en verticaal, dus ook de grond in.  boven en 
onder maaiveld tot 1 slimme plint

4D: tijd maakt ruimte, hoe hergebruik in de toekomst, vandaag andere functie dan 
morgen, duurzaamheid etc.

resultaat: meer ruimtelijk rendement = business



Ruimte is 4D! 

De factor tijd is bepalend voor de duurzaamheid van elk project. Toe-
komstbestendige bouwwerken ontstaan daarom per definitie vanuit 
het besef dat ze structuren scheppen voor een lange termijn. De onder-
grondse ruimte speelt hierin een voortrekkende rol. Bouwen in de on-
dergrond, is bouwen voor de eeuwigheid. 



Integraal ontwerp voor multifunctioneel ruimtegebruik van openbare 
ruimte, ondergrond en gebouwen is essentieel in het creëren van een 
waardevolle en aantrekkelijke leefomgeving. In een stad waar de ruim-
te steeds schaarser wordt en de vraag naar ruimte steeds groter, groeit 
deze urgentie. 
Tegelijkertijd weten we dat de gebruiksfunctie van al deze ruimten gaan 
veranderen in de toekomst. Hoe gaan we daar mee om? Hoe ontwerpen 
we zo dat we toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk maken. 



Al met al is dit voor ruimtelijke planning een ingewikkelde puzzel. De 
grote systeemtransities (circulaire economie, klimaatverandering oa) 
vergroten deze complexiteit. De ruimteclaims uit verschillende secto-
ren, vormen samen grote hoeveelheden oppervlak, vaak groter dan wat 
beschikbaar is. In deze schaarste aan ruimte winnen de mogelijkheden in 
de ondergrond terrein. Maar omdat we gewend zijn bovengrond en on-
dergrond los van elkaar te plannen en ontwerpen, is er een gebrek aan 
integraal ontwerpen. Dit leidt tot vraagstukken waarbij de verschillen-
de ruimteclaims naast elkaar blijven bestaan. Met een 4D bouwenvelop 
werken we aan een methode om dit proces slimmer te maken.





Tool A - Ondergrond en bodem als startpunt gebiedsontwikkeling 
Hoe kunnen we beter werken met de eigenschappen van de ondergrond op een specifieke lo-
katie? Welke sleutelaspecten zijn essentieel voor duurzaam ontwerp en ontwikkeling? Bij deze 
tool ontwikkelen we een stappenplan waarin we meerdere startpunten definiëren.

Tool B - Waarde van de lange termijn vastleggen (tijd)
Kunnen de ‘6 capitals’ een leidraad vormen voor het bepalen van waarde in ruimtelijke ordening 
en kan de factor tijd hierbij helpen? Bij deze tool definiëren we de financiële, productieve, intel-
lectuele, menselijke, sociale en natuurlijke waarden van ondergronds bouwen in relatie tot tijd.

Tool C - Een ontwerp voor boven- en ondergrond.
Hoe kan bovengronds- en ondergronds ruimtelijk ontwerp integrerend worden ontworpen? 
Welke serious game is hierbij nodig in het planproces, en wie speelt mee? Bij deze tool ontwik-
kelen we een werkwijze die de boven- en ondergrondse ruimte samen brengt tot één ontwer-
popgave.

Tool D - Parametrische ontwerpen in 4D
Met welke parameters kunnen ondergrondse ruimten effectiever worden ontworpen en welke 
werkwijze is hierbij nodig? Welke data is nodig? Hoe leg je dit vast in een bouwenvelop? Voor 
deze tool ontwikkelen we een model waarmee de 4D bouwenvelop getekend kan worden. 



Verplaatsen naar de Arena
Start 16:00


