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Domeinoverstijgend ontwerpen van 

boven- en ondergrond

Vier instrumenten voor een 4D-bouwenvelop



INLEIDING

In het project 4D-bouwenvelop 
versmelten we de uitkomsten van het 
project Visie ontwerpende aannemers 
en de ontwerpstudie Stad x Ruimte. 
Vertrekpunt is de wens om betere 
businesscases te maken op het 
toepassen van ondergrondse ruimte 
die integraal onderdeel vormt van 
landschap, stedenbouw en 
architectuur. In een stad waar de 
ruimte steeds schaarser wordt en de 
vraag naar ruimte steeds groter, groeit 
de urgentie van beter ondergronds 
ruimtegebruik. De factor tijd (vierde 
dimensie) speelt eveneens een grote 
rol om het ruimtelijke rendement te 
verhogen. Om betere businesscases 
te maken, zo is gebleken in vorige 
projecten, hebben we betere tools 
nodig om de werkelijke impact bij 
gebiedsontwikkelingen te 
onderzoeken. In dit project verkennen 
we vier tools die het ontwerpen en 
plannen van vierdimensionaal 
ruimtegebruik werkbaar maken. Zodat 
daarmee de businesscases van de 
toekomst beter gestalte kunnen 
krijgen.

Ruimte is vierdimensionaal! De factor 
tijd is bepalend voor de duurzaamheid 
van elk project. Toekomstbestendige 
bouwwerken ontstaan daarom per 
definitie vanuit het besef dat ze 
structuren scheppen voor een lange 
termijn. De ondergrondse ruimte 
speelt hierin een voortrekkende rol. 
Bouwen in de ondergrond, 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 
ruimte 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? Bovendien is er 
sprake van functievervaging en functie 
afwisseling in de stad. Op vaste 
plekken is er een verregaande 
versmelting van verschillende 
activiteiten gaande. Plekken hebben 

niet langer altijd één specifieke 
functie, maar zijn multifunctioneel en 
constant in transitie. 

Dit alles resulteert in een ingewikkelde 
puzzel voor ruimtelijke planning. De 
grote systeemtransities (circulaire 
economie, klimaatverandering, etc.) 
vergroten deze complexiteit. De 
ruimteclaims uit verschillende 
sectoren 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 ondergrond los van 
elkaar de plannen en ontwerpen, is er 
een gebrek aan integraliteit. Dit leidt 
tot vraagstukken waarbij de 
verschillende ruimteclaims naast 
elkaar blijven bestaan. Met de tool 
voor een 4D-bouwenvelop werken we 
aan een methode om dit proces 
slimmer te maken.
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Allereerst voegen we de derde 
dimensie toe aan het 
planningsmodel. In deze derde 
dimensie is er zicht op het stapelen 
en mixen van functies en programma. 
De ondergrond kan hierin een 
cruciale rol gaan spelen. Waar in 
huidige plannen de onderste 
bouwlagen veel aandacht krijgen als 
‘levendige plint’ en daarmee 
kernwaarde voor kwaliteit bij (semi-) 
hoogbouw borgen, wordt dit 
uitgebreid, de grond in. De onderste 
lagen van een gebouw kunnen zo een 
integraal onderdeel gaan vormen van 
de plint.

Het toevoegen van de dimensie tijd 
verhoogt het ruimtelijk rendement 
nog veel sterker. Tijd maakt ruimte, 
en daarmee een betere businesscase.
Denk aan een vaste plek met 
wisselende functies, waarbij men kan 
programmeren in tijd. Dit levert 
nieuwe bouwstructuren op die voor 
tal van functies geschikt moeten zijn. 
Voor de ondergrondse ruimte, waar 
daglicht niet als vanzelfsprekend 
aanwezig is, is dit een enorme 

VAN 2D NAAR 4D

Om de waarden van slimmer 
grondgebruik leesbaar te kunnen 
maken, moeten we anders leren 
denken, plannen en ontwerpen.  Van 
2D naar 3D en vervolgens naar 4D
Sinds de negentiende eeuw zijn we 
gewend gebieden te plannen vanuit 
een tweedimensionaal perspectief. 
Het bestemmingsplan is hiervan het 
beste voorbeeld, maar ook veel 
bouwenvelopen binnen 
stedenbouwkundige plannen worden 
nog altijd in 2D verbeeld. Het platte 
vlak waarin de ruimtelijke ordening 
plaatsvindt, geeft voor de huidige 
tijd, met alle complexe opgaven, een 
te beperkt beeld. Ruimtelijke 
planning is toe aan verbreding door 
het toevoegen van andere dimensies.

Naast de vaste bestemmingen en 
gedefinieerde functies in het huidige 
ruimtelijke ordeningssysteem, is het 
van belang dat er in onze ruimtelijk 
ordeningsprincipes meer aandacht 
komt voor functiemix, tijd en 
tijdelijkheid. Onze leefomgeving 
moet groei en verandering 
aankunnen door de tijd heen.

 uitdaging. Hoe kan bijvoorbeeld een 
parkeergarage in de toekomst een 
verblijfsfunctie krijgen? Hoe maak je 
dit mogelijk in het ontwerp, en rek je 
zo de levensduur op?
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Metafoor
Het project 4D-bouwenvelop is als de 
serie studietekeningen van Jacob de 
Gheyn uit de zestiende eeuw. Net als in 
zijn werk onderzoeken we de relatie 
tussen boven- en ondergrond, daar 
waar zij samen komen. Met als doel 
een beter besef te krijgen van hun 
onderlinge relatie en eigenschappen.

Studie van een boomstam met wortels 
Jacob de Gheyn (II), 1575 - 1625

Pagina 4 van 11



Stedelijke situatie met bebouwing en openbare ruimte naast elkaar. 
De  verschillende domeinen van ruimtelijke planning hebben een 
potentie integraal te worden ontworpen.

DOMEINOVERSTIJGEND ONTWERPEN

Het samensmelten van verschillende ruimtelijke domeinen in een 
integraal ontworpen plan van ondergrond, bovengrond, openbare 
ruimte, bebouwing en netwerken.
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ULTIEM VOORBEELD: DE WERVEN VAN DE OUDE GRACHT, UTRECHT

Verbeelding van de werven van de Oude Gracht in Utrecht. Bij de 
stadskraan werden de meeste schepen gelost. Daar was het dan ook 
vaak een drukte van belang, zoals hier omstreeks het jaar 1800.

4D-bouwenvelop avant la lettre met een duidelijke integratie van 
water, landschap, bodem, openbare ruimte en bebouwing.

Reconstructietekeningen van Oudegracht 133 door A.F.E. Kipp. (Bron: 'Utrecht. De huizen binnen de singels', 
Marceline Dolfin, E.M. Kylstra, Jean Penders, geraadpleegd via DBNL)

Gezicht op de Oudegracht. (Bron: Utrechts Archief)
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LEVEN HERRIE WARM KOEL RUST

SPONS ONZICHTBAAR ENERGIE WATER NAAR BINNEN GEKEERD

EXTREME KWALITEITEN VAN DE ONDERGROND

De bodem en ondergrond beschikken over allerlei eigenschappen die de bovengrondse wereld niet altijd kan bieden. In een sterk verdichte stad zou 
je deze eigenschappen vaker kunnen benutten. Bijvoorbeeld een koele plek op een hete dag, plekken om je terug te trekken uit de hectiek van de 
stad of goede voeding voor een gezond ecosysteem.
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HET PROJECT

Visie
Ruimte in de stad wordt steeds 
schaarser, de vraag naar ruimte steeds 
groter. De ondergrond moet daarom 
een essentiële rol gaan spelen bij de 
verdichting van de 21e-eeuwse stad. 

Missie
'Emancipatie van de ondergrondse 
ruimte'. De ondergrond als volwaardig 
onderdeel van het gehele ruimtelijke 
systeem, die zo waardeverhogend kan 
zijn voor het geheel en leidt tot hoger 
ruimtelijk rendement. 

Doel
Grip krijgen op de ontwerpopgave van 
de ondergrond binnen de planvorming 
van binnenstedelijke verdichting.

Dat doen we door:
te inspireren
te definieren
te spelen
te tekenen

Waar
Bij binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling met als belangrijk 
uitgangspunt: verdichting

Doelgroep
Beleidsmakers bij rijksoverheid, 
provincie en gemeente, 
projectontwikkelaars, 
stedenbouwkundigen, 
(landschaps)architecten.

Wat
Een gereedschapskist, een methode 
die helpt de mogelijkheden van 
ondergronds ruimtegebruik in de 
beginfase van projecten inzichtelijk te 
maken.

Eindresultaat 
Een set van vier tools die interactief te 
gebruiken zijn in een workshop en een 
overkoepelde publicatie met 
toelichting en context.
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Tool A - Ondergrond en bodem als 
startpunt 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 

Resultaat: matrix om inzicht te 
krijgen in passende ruimtelijke 
strategie.

Tool C - Verticale puzzel

Bij deze tool ontwikkelen we een 
werkwijze die de boven- en 
ondergrondse ruimte samenbrengt 
tot één ontwerpopgave.

Doel: leren samenwerken en de 
potentie van het domeinoverstijgend 
ontwerpen ontdekken. 

Resultaat: serious game om de 
hoofdlijnen van een project te 
bepalen.

Tool B - Langetermijnwaarde voor 
ondergronds bouwen

Bij deze tool definiëren we de 
financiele, productieve, intellectuele, 
menselijke, sociale en natuurlijke 
waarden van ondergronds bouwen in 
relatie tot tijd.

Doel: waardecreatie bij een project 
inzichtelijk maken, aangeven waar 
kansen liggen.

Resultaat: keuzewaaiers om 
projectambities te bepalen.

Tool D - Raamwerk parametrische 
ontwerptool

Voor deze tool ontwikkelen we een 
model waarmee de 4D-bouwenvelop 
getekend kan worden. 

Doel: concrete invulling geven aan 
domeinoverstijgend ontwerpen.

Resultaat: opzet voor het ontwikkelen 
van een parametrische ontwerptool.
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Dit project vertrekt vanuit de wens naar ondergrondse ruimten die integraal onderdeel 
uitmaken van landschap, stedenbouw en architectuur. In dit project worden vier 
essentiële tools verkend, die het ontwerpen en plannen van vierdimensionaal 
ruimtegebruik werkbaar maken en integreren met de ondergrond, zodat daarmee de 
businesscases van de toekomst beter gestalte kunnen krijgen.

Om de waarden van slimmer grondgebruik leesbaar te kunnen maken, moeten we anders 
leren denken, plannen en ontwerpen.  Van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D. De derde 
dimensie zorgt voor zicht op het stapelen en mixen van functies en programma. Het 
toevoegen van de dimensie tijd verhoogt het ruimtelijk rendement nog veel sterker. Tijd 
maakt ruimte, en daarmee een betere businesscase.

Vanuit het project 4D-bouwenvelop zijn vier instrumenten ontwikkeld om grip te krijgen 
op de ontwerpopgave binnen de planvorming van binnenstedelijke verdichting. Tool A 
richt zich op het inventariseren van de benodigde functies en het bepalen van een 
passende ruimtelijke strategie. De mate van waardecreatie kan verkend worden met 
tool B. Met tool C kunnen de functies spelenderwijs samengebracht worden in een 
globaal ontwerp. Een meer gedetailleerd ontwerp zou gemaakt kunnen worden 
met een parametrische ontwerpmodel: tool D biedt hiervoor een raamwerk.

Vier instrumenten voor 
een 4D-bouwenvelop
Domeinoverstijgend ontwerpen van 

boven- en ondergrond
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