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STATUS QUO

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

DOMEIN OVERSTIJGEND ONTWERPEN

Het samensmelten van verschillende ruimtelijke domeinen in een 
integraal ontworpen plan van ondergrond, bovengrond, openbare 
ruimte, bebouwing en netwerken.
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ULTIEME 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.



DICHTHEID - RUIMTELIJK RENDEMENT

Stad x Ruimte - Rotterdam Marconiplein - Venhoeven CS 
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MOOI NEDERLAND - WATER EN BODEM STUREND

Water & Bodem
Sturend 

Toelichting bodem- en ondergrondthema’s.

Piet de Nijs, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Strategisch adviseur Bodem & Ondergrond

30-11-2022



KENNISONTWIKKELING 

Ontwerpend onderzoek 
Stad x Ruimte; meer 
ontwerpkracht inzet-
ten

Visie ontwerpende aan-
nemers: geotechniek 
voorop + bouwen voor 
de eeuwigheid

4D bouwenvelop: 
methode; puzzel, am-
bitie en strategie

platform on tour: work-
shop 4D bouwenvelop



PROJECT 4D BOUWENVELOP

LEREN PUZZELEN AMBITIES VORMEN STRATEGIE BEPALEN



4D bouwenvelop
Tool A
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EXTREME KWALITEITEN VAN DE ONDERGROND

LEVEN HERRIE WARM KOEL RUST

SPONS ONZICHTBAAR ENERGIE WATER NAAR BINNEN GEKEERD

De bodem en ondergrond bieden van zichzelf allerlei eigenschappen die de bovengrondse wereld niet altijd kan bieden. In een sterk ver-
dichte stad zou je deze eigenschappen vaker kunnen benutten. Bijvoorbeeld een koele plek op een hete dag, plekken om je terug te trek-
ken uit de hectiek van de stad of goede voeding voor een gezond ecosysteem.
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HUIDIG MODEL

In lagen georganiseerde stad zonder echte integratie van boven- en onder-
gronds programma. De architectonische, facilitaire en ecologische functies 
in de stad worden vaak naast elkaar gepland en gebouwd. Er is hierdoor wei-
nig uitwisseling tussen programma structuren, ieder deel heeft bijvoorbeeld 
zijn eigen energiesysteem. Het niet koppelen van functies en netwerken 
leidt vaak tot matig ruimtelijk rendament. Binnen tool A ontwikkelden we drie 
nieuwe strategieen die uitgaan van verdere integratie van functies en net-
werken, delen van voorzieningen en beter ruimtelijk rendament. Dit is nodig 
omdat de gebieden waarvoor we deze ontwikkelde, de druk op de ruimte 
hoger en hoger wordt.

STAP 2



Er is kunstmatige verlichting en geen daglichttoetreding in de ondergrondse 
ruimte. Alleen mechanische ventilatie is mogelijk.

Er is daglichttoetreding mogelijk in de ondergrondse ruimte via een gevel. Er 
is natuurlijke ventilatie mogelijk via grote openingen.

Er is enige vorm van daglichttoetreding mogelijk via een dakraam of raamstrook. 
Dit wordt aangevuld met kunstlicht. Er is natuurlijke ventilatie mogelijk via kleine 
openingen of roosters ondersteund met mechanische ventilatie.

Er is dubbelzijdige daglichttoetreding mogelijk in de gebruiksruimten. Er zijn 
dezelfde mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie als op de bovengrondse 
verdiepingen.

LLiicchhtt  eenn  lluucchhtt
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limaatadaptatie is geen uitgangspunt in het ontwerp.

Er wordt e tra ruimte ingebouwd voor wateropvang in de ondergrond ter 
compensatie voor het verharde oppervlak in het project. 

ndergronds ruimtegebruik maakt bovengronds ruimte vrij voor meer groen. De 
ondergrondse ruimten zijn minder vatbaar voor kou en warmte door de natuurlijke 
isolatie van de ondergrond.

Er wordt e tra ruimte ingebouwd voor wateropvang in de ondergrond ter 
compensatie voor het verharde oppervlak in het project. Daarnaast wordt er e tra 
wateropvang ingepast voor bestaande verharde gebieden buiten het project.

llii tt tt ttiiee
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Een betonnen kuip met minimale vrije hoogte waardoor er 
nauwelijks tot geen functieverandering mogelijk is.

De tussenvloeren staan los van de hoofddraagconstructie. De verdiepingshoogte 
is hierdoor nog verder aanpasbaar en het is mogelijk directe verbindingen te 
maken tussen de niveaus. ierdoor worden de mogelijkheden voor 
functieverandering in te toekomst verder uitgebreid.

De vrije hoogte wordt vergroot naar minimaal  meter waardoor 
functieaanpassingen in de toekomst mogelijk zijn  bijvoorbeeld wanneer 
autogebruik in de stad afneemt.

Er word gebruikgemaakt van modulaire bouwdelen waardoor het gehele 
ondergrondse bouwwerk kan worden aangepast en hergebruikt in de 
toekomst.

e t e ten i hei   n hei
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STAP 1

APOTHEEK BAKKERIJ BIOSCOOP BRANDWEERKAZERNE LESLOKAAL APOTHEEK PRAKTIJK FITNESS

PARKEERGARAGE HOTEL KANTOOR SPORTHAL LABORATORIUM MEDIDATIE MUSEUM STUDIO

POLITIE POPPODIUM/THEATER RESTAURANT WELLNESS SALON BINNENSPEELTUIN GYMZAAL VERGADERING/CONFERENTIE

WASSERETTE ATELIER WINKEL WONEN ZWEMBAD ARCHIEF LOGISTIEK CONTROLROOM

DATACENTRUM DISTRIBUTIECENTRUM ENERGIEOPWEKKING INFRASTRUCTUUR FIETSPARKEREN GARAGE OPSLAG PRODUCTIERUIMTE

RECYCLING VOEDSELPRODUCTIE WARMTESYSTEEM WARTERZUIVERING MOERAS COMPOST VOEDSELBOS BOS

WATEROPSLAG TUINEN WADI PLASSEN WEIDE STADSLANDBOUW GETIJDENPARK WATERPLEIN

TOOL A 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
garage

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

TOOL A PROGRAMMATABEL



COB - 4D BOUWENVELOP

STRATEGIE: COLLECTIEF FUNDAMENT

Horizontaal georganiseerde stad waarbij er een compact gezamelijk funda-
ment is voor de bebouwing en maximale open ruimte voor natuurontwikke-
ling. Een combinatie van facilitaire en ecologische functies in de stad

+ fundamenten van gehele gebouwen worden integraal ontworpen.
+steeds worden hergebruikt voor verschillende modulaire gebouwen er bovenop (tijd)
+potentieel drijvende bouwconstructie met lichtgewicht bovenbouw
+bouwconstructie worden natuurinclusief in de ondergrond gebouwd, ze creeeren 
plekken voor nieuwe ecosystemen zich langdurig te vestigen.
+ruimte voor kabels en leidingen, infrastructuur, energie, opslag, onderhoud en be-
heer, buffers, etc
+ doorstroom faciliteiten van het bodemwater
+ het slim fundament laat de bovenwereld excelleren
+ maximaal open ruimte voor natuur en gezonde bodem

STAP 2
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STRATEGIE: SPLIT LEVEL STAD

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

+ Kavels maximaal uitnutten door ondergrondse ruimte te maken voor verschillende 
programma onderdelen.
+ split level bij gebouw plinten, activeren meerdere bouwlagen tegelijkertijd
+ aanpasbaar gebruik van ondergrondse ruimte door overmaat en daglicht
+ draagconstructies die maximale ruimtelijke kwaliteiten mogelijk maken.
+ openbare ruimte vrij spelen door op kavels parkeren, energie infrastructuur, afval-
systemen, dataverkeer en waterberging onder te brengen - bouwwerken gefaseerd 
bovengronds koppelen aan systemen
+ Kleinschaligheid openbare ruimte 

STAP 2
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STRATEGIE: GEBOUWD LANDSCHAP

Totaal integratie van gebouw en landschap waarbij het maaiveld drie di-
mensionaal is. Een combinatie van architectonische en ecologische func-
ties in de stad

+ geen onderscheidt tussen gebouw en landschap, tussen boven en ondergrond, 
totaal ontwerp vanuit de doorsnede
+ maximale integratie van alle systemen in 1 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

STAP 2


