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PROGRAMMA

Passende ruimtelijke strategie bepalen 

voor collectieve opgaven

Ondergrond en bodem als startpunt 
van gebiedsontwikkeling



Met deze tool laten we zien welke 
collectieve opgaven (programma, 
ecologie, netwerken) bij een 
gebiedsontwikkeling door slim 
ondergronds ruimtegebruik zijn in 
te vullen. 

Doel: inventariseren van en 
kennismaken met de kansen van 
ondergronds ruimtegebruik en het 
kiezen van de juiste strategie.

Resultaat: matrix die leidt tot 
ruimtelijke strategie ondergronds 
bouwen.

Stap 1: inspiratie voor het plannen van de 
ondergrond, wat is mogelijk?

Programmatische invullingen in de ondergrond in 
een sterk verdichte stad verkennen. Welk programma 
binnen gebiedsontwikkeling kan een plek krijgen in 
de ondergrond (en kan zo zorgen voor beter 
ruimtelijk rendement)?

We onderscheiden drie categorieën:

1. Architectuurfuncties
Binnen deze categorie plaatsen we ruimten om
te verblijven. Plekken waar mensen kunnen zijn
om te slapen, werken, ontspannen, sporten,
leren en ontmoeten.

2. Facilitaire functies
Dit zijn de ruimten die dienstbaar zijn aan het
functioneren van de stad en haar netwerken.
Van parkeren tot dataopslag, van waterbuffers
tot distributie en energieproductie.

3. Ecologische functies
Voor een gezonde bodem is ruimte nodig voor
wortels, insecten, dieren en water. Dit is de
ruimte die nodig is voor gezonde ecosystemen in
de stad.

Er is een set aan functies uitgewerkt in een matrix 
waarin de keuzes aangekruist kunnen worden. De 
matrix wordt doorontwikkeld tot een kaartenspel.

Stap 2: ruimtelijk strategieën voor ondergrondse 
ruimte in bebouwde omgeving kiezen

Door steeds twee functietypen te combineren, 
onstaan drie strategieeën om de ondergrond en 
bodem als startpunt van een gebiedsontwikkeling in 
te zetten:

1. Collectief fundament (facilitair + ecologie)
Horizontaal georganiseerde stad waarbij er een
compact gezamelijk fundament is voor de
bebouwing en maximale open ruimte voor
natuurontwikkeling.

2. Split-level stad (facilitair + architectuur)
Compacte stad met maximaal uitnutten van
kavels en netwerken.

3. Gebouwd landschap (architectuur + ecologie)
Totale integratie van gebouw en landschap
waarbij het maaiveld driedimensionaal is.

4D-BOUWENVELOP - TOOL A

Ondergrond en bodem als startpunt gebiedsontwikkeling
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Stap 1: programmamatrix



COLLECTIEF FUNDAMENT SPLIT LEVEL STAD GEBOUWD LANDSCHAP

ARCHITECTUUR 
ruimte om te verblijven
wonen
hotel
theater
museum
bioscoop
poppodium
expo
discotheek / club
restaurant
wellness
sporthal
zwembad
werkplaats / atelier
studio (geluid en film)
vergaderruimte / conferentie
winkel / showroom / detailhandel
kantoor
medisch centrum - fysio / huisarts / tandarts  
schoonheidssalon
onderwijs / collegezaal / gym / examen
laboratorium
garage
skatepark / klimwand / kart / bowling
fitness / yoga
politiebureau
brandweerkazerne / ambulance
meditatie / religie / stiltecentrum
binnenspeeltuin
apotheek
wasserette
dark kitchen / bakkerij / brouwerij

FACILITAIR 
ruimte dienstbaar aan het functioneren van de stad
data
energieopwekking
recycling
productie
autoparkeren
verkeer
bevoorrading
waterzuivering
voedselproductie
opslagruimte
fietsparkeren
infrastructuur voetgangers/fiets
archief
voedselopslag
bezorgdiensten
warmtesystemen
distributieruimte / logistiek
controlroom

ECOLOGISCH
ruimte voor een gezonde bodem
weide
compost
voedselbos
wateropslag
park
tuinen
perken
wadi 
plassen
stadslandbouw
bos
waterplein
getijdenpark
moeras

FACILITAIR ECOLOGISCH ARCHITECTONISCH FACILITAIR ECOLOGISCH ARCHITECTONISCH



Stap 2: strategie

HUIDIG MODEL

Het huidige model is een in lagen georganiseerde stad zonder echte integratie van boven- en 
ondergronds programma. De architectonische, facilitaire en ecologische functies in de stad 
worden vaak naast elkaar gepland en gebouwd. Er is hierdoor weinig uitwisseling tussen 
programmastructuren; ieder deel heeft bijvoorbeeld zijn eigen energiesysteem. Het niet 
koppelen van functies en netwerken leidt vaak tot matig ruimtelijk rendament.

Tool A geeft zicht op drie nieuwe strategiëen die uitgaan van verdere integratie van functies en 
netwerken, delen van voorzieningen en hoger ruimtelijk rendament, zie pagina's hierna.
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STRATEGIE: COLLECTIEF FUNDAMENT

Horizontaal georganiseerde stad waarbij er een compact gezamelijk fundament is voor de 
bebouwing en maximale open ruimte voor natuurontwikkeling. Een combinatie van facilitaire 
en ecologische functies in de stad.

+ Fundamenten van gehele gebouwen worden integraal ontworpen.

+ Fundament kan steeds worden hergebruikt voor verschillende modulaire gebouwen erbovenop (tijd).

+ Potentieel drijvende bouwconstructie met lichtgewicht bovenbouw.

+ Bouwconstructies worden natuurinclusief in de ondergrond gebouwd, ze creëren plekken voor nieuwe
ecosystemen om zich langdurig te vestigen.

+ Ruimte voor kabels en leidingen, infrastructuur, energie, opslag, onderhoud en beheer, buffers, etc.

+ Doorstroom faciliteiten van het bodemwater.

+ Het slimme fundament laat de bovenwereld excelleren.

+ Maximale open ruimte voor natuur en gezonde bodem.
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STRATEGIE: SPLIT-LEVEL STAD

Compacte stad met maximaal uitnutten van kavels en netwerken. Een combinatie van facilitaire en 
architectonische functies in de stad.

+ Kavels maximaal uitnutten door ondergrondse ruimte te maken voor verschillende programmaonderdelen.

+ Split-level bij gebouwplinten, activeren meerdere bouwlagen tegelijkertijd.

+ Aanpasbaar gebruik van ondergrondse ruimte door overmaat en daglicht.

+ Draagconstructies die maximale ruimtelijke kwaliteiten mogelijk maken.

+ Openbare ruimte vrijspelen door op kavels parkeren, energie-infrastructuur, afvalsystemen, dataverkeer en
waterberging onder te brengen – bouwwerken gefaseerd bovengronds koppelen aan systemen.

+ Kleinschaligheid openbare ruimte.
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STRATEGIE: GEBOUWD LANDSCHAP

Totale integratie van gebouw en landschap waarbij het maaiveld driedimensionaal is. 
Een combinatie van architectonische en ecologische functies in de stad.

+ Geen onderscheid tussen gebouw en landschap, tussen boven- en ondergrond, totaalontwerp
vanuit de doorsnede.

+ Maximale integratie van alle systemen in één ecosysyeem.

+ Boven- en ondergrondse bouwconstructie smelten samen en vormen verschillende overgangen.

+ Maximale architectuur, invloed op kwaliteit ruimte.

+ Complex technisch model met hoge kwaliteit openbare ruimte.
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welke programmaonderdelen een plek kunnen krijgen in de ondergrond, om 
zo het rendement te verhogen. Er worden drie typen functies onderscheiden: 
architectuur (ruimten om te verblijven), facilitair (dienstbaar aan de stad) en 
ecologisch (gezonde stad). Voor elke combinatie van twee functietypen is een 
ruimtelijke strategie geformuleerd met de ondergrond als uitgangspunt. 
Door te inventariseren welke functies nodig zijn, wordt duidelijk welke 
strategie het beste past.

Ondergrond en bodem 
als startpunt van 
gebiedsontwikkeling
Passende ruimtelijke strategie bepalen 

voor collectieve opgaven

De architectonische, facilitaire en ecologische functies in de stad worden vaak 
naast elkaar gepland en gebouwd. Vanuit het COB-project 4D-bouwenvelop is een 
methode ontwikkeld om tot een ruimtelijke strategie te komen die uitgaat van verdere 
integratie van functies en hoger ruimtelijk rendement.

Het huidige ruimtelijk model is een in lagen georganiseerde stad zonder echte 
integratie van boven- en ondergronds programma, wat vaak leidt tot een matig 
ruimtelijk rendement. Met de ontwikkelde methode kan eenvoudig verkend worden 




