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Ontwerpen vanuit de doorsnede

Een innovatief perspectief voor 
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ONTWIKKELING AANTAL HUISHOUDENS



De ruimte is beperkt
Ruimtebeslag (33%) + verharding (16%) + verspreide bebouwing



De opgaven zijn talrijk
Maatschappelijke opgaven

Klimaat

Energie

Mobiliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Sociale cohesie

Innovatie
Digitalisering

…



Beleid
Open ruimte behouden: naar netto 0 hectare ruimte-inname tegen 2040
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ruimtebeslag (ha/dag) 
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Beleid
Ruimtelijk rendement van het ruimtebeslag verhogen (kernversterking)

Harde functies zoals wonen, ondernemingen, 
voorzieningen krijgen hun plaats in het 
ruimtebeslag

De jaarlijkse vernieuwing van ± 2% van het 
ruimtebeslag aanwenden om meer te 
doen met minder ruimte



Beleid
10 kernkwaliteiten



Beleid
Kwaliteit: speerpunten stedelijke context 

Groenblauwe infrastructuur
Klimaat, biodiversiteit, gezondheid

Minder afgedekte bodem
Meer en diverse groenvoorraad
Meer groenvolume (> oppervlakte)
Betere stromen / netwerk

Sociaaleconomische structuur
Economische vitaliteit, inclusief leven

Behouden troef van verweven KMO (MKB)
Voorzieningen in de nabijheid
Woningbouw drukt andere functies weg



Beleid
Ruimtelijk rendement én kwaliteit: toepassingen op maat

Wonen
boven school
Brasschaat

= intensivering
= verweving

Designcentrum
onder woonpand
Antwerpen

= intensivering
= verweving
= hergebruik

Centrale 
werkplaatsen

Leuven

= tijdelijk ruimtegebruik

Optoppen
woning

Gent

= intensivering



Beleidsinnovatie
Omgevingsbeleid

Fysieke leefomgeving
 Ruimte én leefmilieu
 Voorraden (volumes) in lagen
 Stromen

Systeem in haar geheel beschouwen
 Nieuwe kansen, betere oplossingen
 Beschermen belangrijke voorraden

3D: denken voorbij de plankaart
 Kwaliteiten onder het maaiveld
 Kansen onder het maaiveld



Ontwerpen vanuit de doorsnede
Lessen voor het omgevingsbeleid

Integraal ontwerp is een hefboom om 
tegelijk werk te maken van een hoger 
ruimtelijk rendement én het 
verbeteren van de omgevingskwaliteit



Ontwerpen vanuit de doorsnede
Lessen voor het omgevingsbeleid

Integraal ontwerp is een hefboom om 
tegelijk werk te maken van een hoger 
ruimtelijk rendement én het 
verbeteren van de omgevingskwaliteit

LEUVEN
Plaats voor gewenste uitbreidingen

Klimaatadaptatie, biodiversiteit, beleving publieke ruimte

MECHELEN
Ruimte voor wonen, cultuur en parkeren 

Ontmoeten, spelen, vergroening

OOSTENDE
Nutsvoorzieningen delen, verdichten 

Hoge verblijfskwaliteit, connectie andere wijken

Innovatieve toepassingen op maat



Ontwerpen vanuit de doorsnede
Lessen voor het omgevingsbeleid

Ontwerpen vanuit de doorsnede helpt 
om ontwikkelingskansen te zien in alle 
lagen en het systeem van de fysieke 
leefomgeving

LEUVEN
Ondergrondse constructies in flexibel casco

Doorwaadbaarheid, ecologische voegen

MECHELEN
Ondergrondse studiezaal en nachtclub, dakfestivall

Vergroening, circulaire materialen

OOSTENDE
Bodemsanering, ondergronds multifunctionele ruimte

Meer zachte/groene oppervlakte, geothermie

Innovatieve toepassingen op maat



Ontwerpen vanuit de doorsnede
Lessen voor het omgevingsbeleid

Integraal ontwerp is een hefboom om 
tegelijk werk te maken van een hoger 
ruimtelijk rendement én het 
verbeteren van de omgevingskwaliteit

Ontwerpen vanuit de doorsnede helpt 
om ontwikkelingskansen te zien in alle 
lagen en het systeem van de fysieke 
leefomgeving

GOEDE PRAKTIJK OPSCHALEN
Kennisdeling en sensibilisering

Lerend netwerk

(BELEIDSMATIG) OMKADEREN
Regelgeving, beleidsinstrumenten 

Data

NIEUWE TAAL AANREIKEN
Storytelling, ontwerpend onderzoek

Geschikte beleidsbegrippen 

Beleidsontwikkeling en -doorwerking



Einde
Bedankt voor uw aandacht
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Elevator-pitches ontwerpteams



Elevator pitch

Amsterdam - Team HUS
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Bellamybuurt Amsterdam

Mens en natuur 

hand in hand

Ruimte voor 

transities 

De straat is van 

de bewoners

Een Levend 

ecosysteem

Zowel adaptief als 

regeneratief

Boven- en 

ondergrond 

optimaal benut

‘’een  schaalbaar model voor de toekomst’



HOE doen we dat ?



SYSTEEMDENKEN

Gebruikers 

Capaciteit 

Operationele

processen

BELLAMY

BUURT

Ruimtelijke 

lay-out

Vroegtijdig signaleren
van clashes en ontwikkelen

oplossingen en koppelkansen
boven en ondergrond

Meer samenwerking en 
kruisbestuiving tussen 
verschillende disciplines 

Gelijktijdig toetsen van 
verschillende ambities



STAPPENPLAN 

Inventariseer Prioriteer Co- creëer Test 

Parametrisch

Scoor je idee

& beslis Buurt analyse Problemen en kansen
(Ontwerp)ideeën Ruimtelijke impact Multi Criteria Analyse

1 2 3 4 5

ARE WE 

Designing the right thing?

ARE WE 

Designing the things right?

Van ruimtegebrek naar slim ruimtegebruik



Inventariseer en prioriteer



Co-creeer & test 
..



Flexibiliteit

bovengronds

=
Slimme inrichting door 

parametrische

optimalisatie

ondergronds



Flexibiliteit

bovengronds

=

Clusteren en 

verplaatsen van 

functies maakt

ruimte vrij voor

klimaatadaptie

Maakt ruimte vrij voor klimaatadaptie



Adaptief & modulair ontwerpen en programmeren

genereert toekomstbestendig en schaalbaar ruimtegebruik

Schaalbare Eco-hubs

Modulaire kademuren



Scoor & beslis

Integraal waarderen +  overzichtelijk

visualiseren
=  eenduidige & transparante besluitvorming



10min

Ruimte op straat

vrijgemaakt voor

ontmoeting en spel

schone energievoorzieningen

Onder- en bovengronds

gekoppeld ruimtegebruik

+ 7000 m² extra openbaar

groen voor klimaatadaptatie



Elevator pitch

Leuven - Team SUPTERRA
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open, propvol, ingesnoerd = ademruimte creëren



potenties van de ondergrond



concepten                                   geplooid maaiveld           +            levend landschap 



plooien voor performantie: meer functies, meer groen, meer toegankelijke ruimte, meer beleving…



klimaatring:
publieke corridors voor waterretentie, ecologische verbinding, trage verplaatsingen, energieproductie 



Snede klimaatring



Verbinding van parken



compact ingrijpen







Elevator pitch

Maastricht – Team Grondwerk
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Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Stad x Ruimte - Team Grondwerk



Elevator pitch

Mechelen – Team tek
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Elevator pitch

Oostende – Team BUUR-SWECO-Enprodes
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Elevator pitch

Rotterdam – Team Ingenieurs uit Delft
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Het Marconiplein is een succesvolle mobiliteitsknoop, maar nog lang geen stad;
geen plek, geen werk- en leefomgeving met kwaliteit.

West-City
Team van ingenieurs uit Delft, locatie Rotterdam Marconiplein



Positionering West-City in polycentrisch Rotterdam



Profilering: ontwikkeling van circulaire economie en versterking makersstad M4H



Profilering West-City als hoofdstad van de circulaire haven



Uitputting van grondstoffen

Biodiversiteitscrisis

Klimaatopgave, zeespiegelstijging

Vervuiling

Brede welvaart

Mobiliteitstransitie

Opgave vanuit urgentie

Productief kapitaal 

Circulaire makerstad als economisch profiel

Natuurlijk kapitaal 
Dijkverhoging en waterberging realiseren

Sociaal kapitaal 

Geïsoleerde wijken verbinden

Menselijk kapitaal 

Gelijktrekken opleidingsniveau

Intellectueel kapitaal

Kennisontwikkeling circulaire economie

Financieel kapitaal 

Grote investeringen, veel grotere opbrengsten

Investeer in life cycle en brede business case!



Capaciteit zoetwaterbuffer: 125.000 m3

Watersysteem en groennetwerk West-City



Infrasysteem West-City: de Dubbelknoop

Ontwarren Marconiplein nieuwe metro Zuidpleinmet hubs en 



8m +NAP – Maaiveld verhoogde dijk

• Kruispunt verbindt Spangen, 
Bospolder Tussendijken, Oud 
Mathenesse en M4H

• Tjalklaan en Vierhavenstraat
belangrijke ontsluiting

• Marconistraat verlengde
stadsstraat van 
Mathenesserweg

• Kruispunt als bruisend hart 
met zuidelijk entree OV-HUB

• Plint Marconitorens activeren
en nieuwe entree richting OV-
HUB



Het geplooide maaiveld van West-City



Het geplooide maaiveld van West-City



Elevator pitch

Rotterdam – Team CITYFÖRSTER+Openfabric+MOVE Mobility
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De ruimtelijke 
meerwaarde van 
ontwerpen met de 
ondergrond

Reflectie ontwerpstudie 
Stad x Ruimte

Like Bijlsma

6 oktober 2022

109



Transitie opgaven: energie, mobiliteit, klimaat, ecologie



Publieke meerwaarde: methodiek planobjectivering

 Weinig aandacht voor ‘zachte ruimtelijke waarden’ in MKBA

 In beeld brengen ruimtelijke kansen / risico’s van plannen en 
mogelijke planverbeteringen door verbindingen te leggen 
tussen thema’s en schalen

 Verbetering plan- en besluitvorming door structureren 
dialoog tussen disciplines en belanghebbenden

 Ruimtelijk afwegingskader met kennis en kunde uit 
verschillende ruimtelijke disciplines



Planobjectivering: positie in de beleidsvoorbereiding

probleemanalyse

effectenanalyse

kansrijke oplossingen

formulering 
projectalternatieven

Planobjectivering

MKBA



Checklist: relaties tussen verschillende perspectieven



Checklist: relaties tussen verschillende perspectieven



Gebouw: geintegreerde parkeerruimtes (C3)

Voorbeeld Mechelen



Geintegreerd OR systeem: Klimaatvoeg (B2)

Voorbeeld: Leuven



Voorbeeld: Rotterdam

Geintegreerd OR systeem: Cisterne (B2)



Voorbeeld: Oostende

Gebiedsontwikkeling: toolbox (B2)



Voorbeeld: Maastricht

Ingreep in bestaande wijk: warmtenet (C2)



Zicht op ruimtelijke meerwaarden:

 Ordening aanbrengen in variëteit aan opgaven / oplossingen 

 In beeld brengen ruimtelijke kansen / risico’s van voorstellen 
door verbindingen te leggen tussen schaalniveaus (regio), en 
ruimtelijke vraagstukken (programmering, sociale aspecten)

 Planobjectivering biedt mogelijkheid om plan(onderdelen) te 
optimaliseren waarbij publiek belang centraal staat:

– Integratie sectorale opgaven

– Ruimtelijke afhankelijkheden en samenhangen

– Contextuele inbedding

– Verbreden vraagstelling, prioriteren interventies



Dank voor uw 
aandacht!

Voor meer informatie:

like.bijlsma@pbl.nl
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Pauze tot 14:55



Anders kijken, denken en handelen

14 LESSEN VOOR
INTEGRAAL EN MULTIFUNCTIONEEL 

RUIMTEGEBRUIK



Anders kijken
1. Zie de doorsnede van de ondergrond, de openbare ruimte en het 

gebouw als nieuw paradigma voor integraal en multifunctioneel 
ruimtegebruik.

2. Beschouw de ondergrond als een volwaardige bouwsteen.

3. Heb oog voor het hogere schaal- en systeemniveau.

4. Kijk over de fasen van de grond- en vastgoedcyclus heen.



Anders denken
5. Oriënteer en stuur op basis van waarden.

6. Ontwerp voor verandering.

7. Benut voorgenomen ingrepen in de ondergrond.

8. Werk met integrale businesscases.

9. Ontwikkel regelgeving voor een ‘4D-ordening’ van ruimte en tijd.



Anders handelen
10.Zet ontwerpend onderzoek in tijdens de verkenningsfase. 

11.Gebruik storytelling en toekomstbeelden.

12.Ontwerpend onderzoek is geen vrijblijvende activiteit.

13.Zorg dat data over de ondergrond op orde en beschikbaar zijn.

14.Houd rekening met de wijze waarop financiers baten en 
opbrengsten structureren en beoordelen.



Omdat!
Meervoudige transformatie- en transitieopgaven vragen om nauwe 
samenwerking.

Het aan de overheid, de praktijk en kennisinstellingen is om het 
‘collectief leren en samenwerken’ in te bedden en te verankeren.

We niet kunnen zonder bestuurlijke durf, ontwerpersverbeelding, 
technisch vernuft en een ecologisch besef. 
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Mooi Nederland
Een nieuw toekomstperspectief voor ruimtelijke kwaliteit

Gido ten Dolle

Manager Mooi Nederland

Ministerie van Binnenlandse Zaken



Ruimtelijke opgaven 

Intern vertrouwelijk



>>> Richting geven aan nationale 
keuzes in nationale programma’s 
(vanuit toekomstperspectieven en 
inzicht in samenhang) 

>>> gedeelde feitenbasis 
voor Provinciale puzzels (en basis 
voor keuzes als de puzzel niet past)

>>> richting geven aan uitwerking 
in specifieke gebieden met opgaven 
NOVEX-gebieden

Ruimtelijke regie 2022- 2024



Het programma Mooi Nederland

Ruimtelijke kwaliteit centraal bij de aanpak van de urgente maatschappelijke opgaven



En zorgen we voor een blijvend mooi Nederland voor onze kinderen en kleinkinderen

We zorgen voor oplossingen met kwaliteit voor de uitvoering: handvatten en 

instrumenten waarmee de opgaven ingepast kunnen worden

Goed rentmeesterschap staat voorop: 

We moeten slim omgaan met ruimtevragers en de kwaliteit van onze leefomgeving

We slaan een brug tussen nationaal (opgaven, doelen, keuzes) 

en gebiedsgericht (uitvoering, inpassing, samenhang)

Zo dragen we bij aan het realiseren van doelstellingen met ruimtelijke kwaliteit: op 

natuur, stikstofreductie, klimaat, energie, waterkwaliteit, biodiversiteit, werkgelegenheid 

en wonen

We kijken vooruit en voeden de nationale keuzes: waar willen we naartoe met ons land, 

wat komt er op ons af en wat vraagt dat van de keuzes die we nu maken?



Breed verzamelen kennis 

en goede voorbeelden

Samenhang opgaven én 

toekomstperspectieven

De kracht van ontwerp 

beter benutten

• Feiten en cijfers op orde

• Samenhang en ruimtelijke 

vraagstukken inzichtelijk

• Uitwerking van mogelijke 

toekomstperspectieven

>> Benutten voor Provinciale puzzels, 

uitwerking NOVEX-gebieden én 

nationale keuzes in nationale 

programma's

• Brede dialoog over ruimtelijke 

kwaliteit

• N.a.v. stapelkaart en 

toekomstperspectieven

• N.a.v. inrichtingsconcepten uit 

actielijn 2

• N.a.v. wat er allemaal al gebeurt in 

Nederland aan goede voorbeelden

>> Benutten bestaande podia en 

organiseren kleinschalige eigen 

bijeenkomsten/ateliers

>> Iedereen werkt aan ruimtelijke 

opgaven mét ruimtelijke kwaliteit

>> Actieprogramma ruimtelijk ontwerp

• Versterken van opdrachtgevers 

(zelf het goede voorbeeld geven en 

anderen stimuleren)

• Versterken van de ontwerpsector

>> Strategische inzet ontwerp als 

instrument voor ruimtelijke aanpak met 

kwaliteit

Actielijn 1: Wenkende toekomstperspectieven
We ontsluiten inzicht, ambitie, inspiratie en ontwerpkracht om ruimtelijke kwaliteit centraal te stellen bij de ordening van ons land



Oktober ‘22 Juli ‘23 Okt ’23 (e.v.)

Startagenda, allianties en PvA 
op negen ruimtelijke thema’s

Ontwikkelde 
handelingsperspectieven 
• 9 x handreikingen met 

inrichtingsconcepten
• 9 x Beeld bij benodigde 

(aanpassing) instrumenten 

Prioritering agenda van thema’s
• Verdere verdieping op thema’s 
• Oppakken nieuwe thema’s 

• Voorstellen voor instrumentering (wet- en 
regelgeving, financiële instrumenten, 
privaatrechtelijke overeenkomsten, 
bestuurlijke afspraken etc.)

Werkbezoeken, bijeenkomsten, delen inzichten en goede voorbeelden op thema’s  

Actielijn 2: Handelingsperspectief op inrichtingsniveau
We ontwikkelen – samen met partners – concrete oplossingen en verbinden daaraan de instrumenten waarmee we de 

uitvoering in gebieden helpen de 'ja maar hoe dan' vraag te beantwoorden



Perspectief voor 
landbouw en natuur

Ordenende netwerken 
voor energie en 

(circulaire) economie

Leefbare steden en 
regio’s 

1

c. Bouwen met de boerb. Iconisch landelijk 
gebied

a. Natuur en landbouw 
verweven

c. Circulaire werklocaties in 
steden 

b. Energienetwerkena. Clusters van grootschalige 
bedrijventerreinen

c. Hoogstedelijke
knooppunten

b. Woonwijken van de 
toekomst

a. Groen en gezond leven 
in de stad

2

3



Perspectief voor 
landbouw en natuur

Ordenende netwerken 
voor energie en 

(circulaire) economie

Leefbare steden en 
regio’s 

1

c. Bouwen met de boerb. Iconisch landelijk 
gebied

a. Natuur en landbouw 
verweven

c. Circulaire werklocaties in 
steden 

b. Energienetwerkena. Clusters van grootschalige 
bedrijventerreinen

c. Hoogstedelijke
knooppunten

b. Woonwijken van de 
toekomst

a. Groen en gezond leven 
in de stad

2

3



Stapeling van opgaven:

Impuls leefomgevingskwaliteit van de stad op gebied 
van:
- ecologie (natuurinclusief, biodivers)
- klimaatadaptatie (waterberging, ontstenen, 

hittestress voorkomen)  
- sociaal maatschappelijk (ontmoeten, spelen, 

toegankelijkheid, nabijheid) 
- Ruimte geven aan langzaam verkeer
- gezondheid bevorderen 

- fysiek: sporten en ontspannen 
- mentaal: beleving van groen

HOE KUN JE DE RUIMTEBEHOEFTE VOOR GROEN EN GEZOND 

LEVEN REALISEREN EN BESTENDIGEN IN EEN STEEDS VOLLERE 

STAD? 

A, Groen en gezond leven in de stad
meer ruimte voor natuur, bewegen en ontmoeten



A, Groen en gezond leven in de stad
meer ruimte voor natuur, bewegen en ontmoeten

Klimaatplein Mirador, Maastricht Bellamybuurt, Amsterdam



HOE MAAK JE BESTAANDE NAOORLOGSE 

WOONWIJKEN DUURZAAM EN VEERKRACHTIG?

B, Woonwijken van de toekomst
vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie

Stapeling van opgaven:

Kwaliteitsimpuls voor naoorlogse woonwijken door:
- Verduurzaming van de openbare ruimte
- Verduurzaming van de woningen
- Verdichten / woningen en voorzieningen 

toevoegen, waarmee:
- Onderdeel woningbouwopgave
- Levensloopbestendig door divers woonaanbod
- Diverser voorzieningenaanbod
- Meer werkgelegenheid in de wijk
- Mogelijke financiering van verduurzaming 

door toevoegen vastgoed



B, Woonwijken van de toekomst
vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie



C, Hoogstedelijke knooppunten
grootschalige verdichting met kwaliteit 

Stapeling van opgaven:

Impuls aan lokale leefomgevingskwaliteit, door:
- Modal shift naar duurzame mobiliteit
- Functiemix op knooppunten
- Levendige plinten van hoogbouw
- Verdichting 
- aansluiting op omliggende wijken
- hierbij: systeemkeuzes en investeringen op 
verschillende schaalniveaus

HOE BLIJFT/WORDT EEN STEEDS COMPACTER 

KNOOPPUNT EEN AANTREKKELIJKE 

LEEFOMGEVING?



C, Hoogstedelijke knooppunten
grootschalige verdichting met kwaliteit 



Het programma Mooi Nederland
Ruimtelijke kwaliteit en ontwerpkracht centraal bij de aanpak van de urgente maatschappelijke opgaven



eind
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Paneldiscussie

7-10-2022 147




