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Zulke stadsdelen rond ov-knopen zorgen voor economische 
groei, verhogen de klimaatbestendigheid en vergroten de 
gemeenschapszin en sociale samenhang. 
2. De economische agglomeratiekracht van deze gebieden uit 
zich in de totstandkoming van innovatiedistricten, moderne 
broedplaatsen voor bedrijvigheid, kennisontwikkeling, 
creativiteit en technologische innovatie die de realisatie van 
aangename en duurzame leefomgevingen in de hand werken. 
De hele regio profiteert mee van deze knooppuntontwikkeling.
3. Dit alles moet als vanzelfsprekend gelijk opgaan met een 
klimaatbestendige, natuurinclusieve en gezonde inrichting 
en architectuur, waarmee prangende klimaat-, water- en 
milieuvraagstukken van antwoorden worden voorzien. Dit 
betekent meervoudig ruimtegebruik, voldoende groen, andere 
(circulaire) manieren van bouwen, duurzame energiewinning, 
en ga zo maar door.

Hoe?
In dit boekwerk presenteren we concrete voorstellen voor 
hoe die ‘nieuwe stedelijkheid’ gerealiseerd kan worden. 
Zo moeten in ieder geval op rijksniveau alle geldstromen 
en investeringen op het vlak van ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, klimaat en infrastructuur gebundeld worden in 
een ‘deltadeal verstedelijking en bereikbaarheid’. Daarnaast 
is een ‘investeringsnorm verstedelijking’ nodig om de 
investeringskracht van gemeenten te vergroten. Tot slot dient 
de samenwerking in gebieden gestroomlijnd te worden – door 
het sluiten van gebiedscoalities, waarin naast overheden, 
vervoerspartijen en vastgoedbedrijven, ook maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden 
deelnemen.

Waarom?
Het is tijd om de aanpak van en de visie op verstedelijking en 
mobiliteit aan te scherpen. Doordat stedelijke ontwikkeling en 
infrastructuur nog altijd gescheiden werelden zijn – in beleid, 
qua financiering – bestaat het gevaar dat we lang niet alles 
halen uit de mogelijkheden die met name centrumgebieden, 
stationsomgevingen en andere knooppunten bieden. Nu we 
aan de vooravond staan van grote opgaven, en het einde 
van de coronapandemie langzaam in zicht komt, doen wij 
als Watertorenberaad een oproep aan iedereen die zich 
bezighoudt met stedelijke ontwikkeling, en met name de 
politiek, overheden, vervoerspartijen, ontwikkelaars en 
beleggers. Sla de handen ineen, breng stedelijke ambities in 
samenhang met investeringen in mobiliteit en infrastructuur, 
en tover zo onze stationsgebieden en knooppunten om in 
gemengde en inclusieve woon- en werkmilieus, dooraderd 
met groene en gezonde openbare ruimte, waar de auto te gast 
is en voetgangers en fietsers alle ruimte hebben. 

Wat?
Wij spreken in dit verband van een ‘nieuwe stedelijkheid’, een 
integrale langetermijnvisie op stedelijke ontwikkeling waarin 
drie pijlers centraal staan. 
1. Een ruimtelijke en stedenbouwkundige inrichting die gestoeld 
is op de mate van bereikbaarheid – oftewel de ontwikkeling 
van gebieden die vooral met het openbaar vervoer goed 
bereikbaar zijn. Daar kunnen woon-, werk- en andere functies 
op korte afstand van elkaar gesitueerd worden, waardoor 
lopen en fietsen gestimuleerd worden en uiteindelijk minder 
asfalt nodig is voor wegen en parkeerplekken. Die vrije ruimte 
wordt benut voor de aanleg van parken en groenstructuren, 
aangename straten en pleinen, en tal van publieke functies. 

IN HET KORT: HOOG TIJD VOOR EEN 
ANDERE AANPAK
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niet samenhangen met de stedelijke ambities om vitale, 
gemengde en duurzame stadsdelen te realiseren, waar wonen, 
werken, recreatie, cultuur, onderwijs, openbare ruimte en 
voorzieningen een plek vinden.
Maar bovenal ontbreekt de afstemming over een 
langetermijnvisie, een groter verhaal over hoe we in de toekomst 
Nederland bewoon- en bereikbaar houden. We praten wel 
over de plek van kiss-and-ridelocaties en parkeerterreinen 
langs de snelweg, maar niet over knooppuntontwikkeling, 
niet over hoe stationsomgevingen uit kunnen groeien tot 
vitale en leefbare stadsdelen, niet over hoe we door slimme 
vervoersoplossingen en duurzame gebiedsontwikkeling onze 
steden klimaatadaptief, groen en gezond houden. 

Maar er is meer aan de hand. Zoals de grote maatschappelijke 
opgaven die hoe dan ook in stedelijke gebiedsontwikkelingen 
opgelost moeten worden. Ze zijn inmiddels genoegzaam 
bekend: de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie, 
wateropvang, tegengaan van hittestress), de transitie naar 
hernieuwbare vormen van energie en het streven naar 
‘gezonde leefomgevingen’ (waarin vervuiling tot een minimum 
is beperkt en bewoners en gebruikers gestimuleerd worden 
tot een gezonde levensstijl). Daarnaast staat de stedelijke 
biodiversiteit onder druk en zijn veel stadsdelen alleen nog 
maar toegankelijk voor een beperkte groep van hoogopgeleide 
en welvarende mensen. De stad moet zoals dat heet inclusief 
zijn, voor iedereen toegankelijk en bewoonbaar.
Dan zijn er nog allerlei ‘randverschijnselen’ die stedelijke 
gebiedsontwikkeling geen goed doen. Natuurlijk de 
coronapandemie – waardoor projecten vertraging oplopen, 
van ambities worden ontdaan of stilvallen –, maar ook een 

Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening enerzijds 
en mobiliteit en infrastructuur anderzijds zijn gescheiden 
werelden. Terwijl het een wet van Meden en Perzen is dat de 
ruimtelijke inrichting van onze steden (en landschappen) in de 
eerste plaats afhankelijk is van – of sterker nog bepaald wordt 
door – de aanwezigheid van wegen, spoorlijnen en andere 
mobiliteitsstructuren. Maar, zo blijkt, veel stedelijke projecten 
en infrastructurele werken vinden in de weerbarstige praktijk 
nog altijd los van elkaar plaats.

Waarom	deze	publicatie	–	wat	gaat	mis?
Voor die gescheiden werkelijkheid zijn vele oorzaken aan te 
wijzen, maar over het algemeen zijn ze als volgt samen te vatten: 
gebiedsontwikkelingen (zeker die in de stad) worden nog altijd 
via sectorale paden aangevlogen. Dit uit zich allereerst in het 
beleid – op elk overheidsniveau zijn infrastructuur en ruimte 
ondergebracht in gescheiden afdelingen. Kijk alleen maar naar 
het Rijk: Binnenlandse Zaken staat aan de lat voor wonen, 
Infrastructuur en Waterstaat richt zich op bereikbaarheid, 
LNV gaat over natuur, Economische Zaken houdt zich bezig 
met werken, en zijdeling ook nog met het klimaat. Daarnaast 
is sprake van een enorme versnippering onder de betrokken 
partijen. Vastgoedpartijen hebben over het algemeen te 
weinig contact met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, NS of 
ProRail. En door de endemische verkokering van geldstromen 
zijn uiteenlopende investeringsbudgetten niet op elkaar 
afgestemd. 
Het gevolg is dat er langs elkaar heen wordt gewerkt, er geen 
grip komt op de complexe materie, kennis niet gedeeld wordt 
en efficiënte en effectieve werkwijzen niet van de grond 
komen. En dat investeringen in mobiliteit en infrastructuur 

DEEL 1: INLEIDING



11

bouwsector die niet alleen klem zit (vanwege gebrek aan 
materieel en personeel), maar in het ideale geval ook om moet 
naar circulaire vormen van bouwen. Tot slot de kortetermijnvisie 
en de eenzijdige blik die vaak overheersen. We zagen het in de 
laatste verkiezingen, waarin de woningbouwopgave weliswaar 
een rol van betekenis speelde, maar de wijze waarop de 
discussie hierover gevoerd werd, geen vertrouwen wekt. 
De focus ligt nog teveel op aantallen, tempo en nieuwbouw 
(waarbij ‘bouwen in de wei’ voor velen geen taboe blijkt), 
terwijl de vraag voor wie er gebouwd moet worden en de 
mogelijkheden van transformatie (van gebouwen en stedelijke 
gebieden) nauwelijks de revue passeren. 
Het is tekenend voor wat we hierboven schetsen: we hanteren 
een sectorale aanvliegroute van een integraal probleem. 
Juist de woningbouw kan een motor zijn achter stedelijke 
ontwikkeling, zeker in samenhang met in ieder geval mobiliteit 
en infrastructuur en met al die andere vraagstukken waar onze 
steden voor staan.

Het moet anders
Daarom pleiten wij voor een systeemverandering, voor een 
hernieuwde vorm van gebiedsontwikkeling. We betogen een 
‘nieuwe stedelijkheid’ waarin drie pijlers centraal staan.
1. Een op bereikbaarheid gestoelde ruimtelijke inrichting – 
gebieden die goed bereikbaar zijn en waar functies op korte 
afstand van elkaar liggen hebben minder asfalt en minder 
parkeerplekken nodig, zodat ruimte ontstaat voor aangename 
straten, parken en pleinen, en tal van publieke functies.
2. De erkenning dat gebiedsontwikkeling en economie twee 
kanten van dezelfde medaille zijn. Wij vertalen dit in de inzet 
op innovatiedistricten, brandpunten waar economische 

Ontwikkelgebieden Nederland 
2040
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woningbouwopgave niet op zichzelf staat. 
Ten tweede is dit boekwerk bedoeld voor vastgoedpartijen en 
gemeenten, en dan met name de veertien steden die in het 
kader van de Nationale Omgevingsvisie en het Toekomstbeeld 
OV met projecten aan de slag zijn gegaan. Zij moeten zich 
realiseren dat de wijze waarop zij hun rol als ‘nieuwe stedelijke 
centrale gebieden’ invullen, cruciaal is voor de welvaart van 
het hele land. En dat ze dit niet alleen kunnen, maar samen 
met ontwikkelaars, vervoersbedrijven, beleggers en andere 
bedrijven moeten oppakken.

Verantwoording
Dit document bestaat grofweg uit twee delen. Eerst het 
visioen van de nieuwe stedelijkheid, daarna de uiteenzetting 
van wat er op proces en financieel vlak moet geschieden. 
Tussendoor vindt u ‘intermezzo’s’ waarin we stilstaan bij vier 
lopende stedelijke gebiedsontwikkelingen. Deze gebieden 
hebben gefungeerd als casestudies om tot aanbevelingen en 
lessen te komen, en ze laten stuk voor stuk zien hoe complex 
stedelijke gebiedsontwikkeling is. Hoe dan ook staven ze onze 
belangrijkste bevindingen.
De vier gebieden zijn Knoop XL in Eindhoven, de 
Achtersluispolder in Zaanstad (nu nog een bedrijventerrein, 
maar door de komst van een metrolijn straks een scharnierpunt 
in de MRA), het kenniscluster in Tilburg en het Beatrixkwartier 
in het Haagse Central Innovation District.

ontwikkeling, creativiteit en technologische innovatie 
enerzijds en de ontwikkeling van aangename en duurzame 
leefomgevingen hand in hand gaan.
3. De noodzaak van klimaatbestendige, natuurinclusieve 
en gezonde steden, waarmee prangende klimaat- en 
milieuvraagstukken van antwoorden worden voorzien.
We dromen niet alleen van een ‘nieuwe stedelijkheid’, maar 
presenteren in dit boekwerk ook concrete ideeën over 
hoe die nieuwe stedelijkheid gerealiseerd kan worden. We 
doen voorstellen om het sectorale denken en handelen 
te doorbreken, om de versnippering onder partijen (Rijk, 
gemeenten, markt, stakeholders) op te heffen en om de 
verkokering van geldstromen tegen te gaan.

Wie zijn wij en wie willen we bereiken?
Wij zijn het Watertorenberaad, een gezelschap van overheden, 
ontwikkelaars, beleggers, corporaties en bouwers dat zich 
sinds 2010 inzet voor efficiënte en ambitieuze vormen van 
gebiedsontwikkeling. Met deze notitie willen we vooral 
twee groepen bereiken. Ten eerste de nieuwe regering en 
specifiek de voor ons relevante ministeries. We willen hen 
op het hart drukken dat het echt anders moet, willen we 
voorkomen dat stedelijke ontwikkelingen stagneren of tot 
suboptimale gebieden en economisch verlies leiden. Dat we 
wonen, werken en leven in samenhang moeten brengen met 
de broodnodige ‘schaalsprong’ in het openbaar vervoer – in 
plaats van meer asfalt en parkeerplaatsen moeten we parken, 
pleinen en daktuinen maken. Overigens lijken we de wind 
mee te hebben. De behoefte aan een integrale aanpak lijkt 
eindelijk erkend te worden. Steeds meer mensen zien in dat 
stedelijke ontwikkeling samenhangt met mobiliteit, en dat de 



13

6. Zorgen dat ‘alles wat nodig is’ nabij is – het inrichtingsprincipe 
van de 15-minuten-stad.
7. Zorgen voor een optimale ov-bereikbaarheid en schone 
oplossingen voor het voor- en natransport. Deelmobiliteit is 
altijd en overal beschikbaar.
8 Voetganger, fietser en ov hebben prioriteit in het openbaar 
gebied.
9. Organiseren van duurzame energiewinning: warmte via 
ondergrond, zon- en wind of bronnen in de omgeving.
10. Leven met water: omgaan met vernatting als gevolg van 
zeespiegelstijging en toenemende waterdruk en opvang 
regenbuien via berging én inzetten tegen hittestress.
11.  Ruim baan voor leefbaarheid, gezondheid en biodiversiteit 
door substantieel ruimte te bieden aan groen.
12. Ontwikkelen van ‘genereuze gebouwen’: natuurinclusief, 
klimaatpositief en ‘in contact’ met de straat. Daarnaast: grote 
diversiteit aan woonvormen en woon-werkcombinaties met 
collectieve werkruimtes en ateliers.

12 Bouwstenen
De ‘nieuwe stedelijkheid’ die wij bepleiten gaat niet alleen 
over samenhang tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling, 
maar draait ook om de complementariteit tussen stedelijke 
knooppunten en de omliggende wijken. Daarom stellen wij 
voor om rond stations en op knooppunten (en in relatie met 
de omliggende wijken) het volgende te doen.

1. Realiseren van hoogstedelijke en ‘meerlaagse’ ov-
knooppunten met een mix van wonen, werken en 
voorzieningen.
2. Knooppunten (en hun omgeving) ontwikkelen van 
‘doorgangszones’ tot bestemmingen
3. Met bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen 
gebieden, plekken en gebouwen maken die innovatie 
stimuleren.
4. Ontwikkelen van nieuwe centra passend in het ‘economisch 
ecosysteem’ van de stedelijk-regionale economie en het 
bedrijfseconomische profiel
5. De aanpak van transformatiegebieden combineren met 
het versterken van aandachtswijken (voorzieningen, wonen, 
werk, verbindingen).



14



15

Deel ll
Naar een nieuwe stedelijkheid



16

en meervoudig en intensief ruimtegebruik. Steden worden 
dichtbebouwd, herbergen meer inwoners, maar bieden ook 
betere ruimtes en voorzieningen. Stedelijke vierkante meters 
worden steeds kostbaarder – ze zijn gewild, duurder om te 
maken en te onderhouden, zeker in het westen van het land. 
Dubbel gebruik van openbare en gebouwde ruimtes is daarom 
nodig om het wonen in steden voor iedereen betaalbaar en 
aantrekkelijk te houden.
Anders gezegd: het is hoog tijd voor ‘nieuwe stedelijkheid’. Het 
recept hiervoor bestaat uit drie ‘ingrediënten’: samenhang 
tussen mobiliteit en stedelijke ontwikkeling (ofwel: het benutten 
van de potenties die stationsgebieden en knooppunten bieden); 
de profilering van die stationsgebieden en knooppunten als 
innovatiedistricten; en een klimaatbestendige, natuurinclusieve 
en gezonde inrichting.

1. Een op bereikbaarheid gestoelde stedelijke ontwikkeling
In de noodzakelijke transitie naar een ‘nieuwe stedelijkheid’, 
oftewel gezonde, vitale, klimaatbestendige en CO2-neutrale 
steden en regio’s, spelen stationsgebieden en andere 
knooppunten een sleutelrol. Door hun goede bereikbaarheid 
– met name per openbaar vervoer, te voet of met de fiets – 
zijn treinstations en andere ov-knooppunten ideale plekken 
voor de ontwikkeling van economisch sterke, leefbare en 
klimaatbestendige stadsdelen. Bovendien maken ze een 
autoluwe inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Door de 
mix aan andere vervoerswijzen is immers minder ruimte nodig 
voor stadswegen en parkeerplaatsen – ruimte die in plaats 
daarvan benut kan worden voor de realisatie van groene en 
aangename straten en pleinen.
Niet voor niets dus doen al jaren stedenbouwkundige en 

Toekomstbeeld Openbaar 
vervoer 2040, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat febr. 
2019

De groei van steden is een omvangrijke en complexe 
opgave. De stad is een magneet voor mensen, bedrijven en 
investeringen, en de druk op ruimte en infrastructuur loopt 
hoog op. Daarnaast staat de stad voor enorme uitdagingen, 
zoals de hevige gevolgen van klimaatverandering. Stadsdelen 
moeten uitgroeien tot veilige, bruisende, groene, gezonde 
en inclusieve leefgebieden. Oplossingen liggen besloten in 
betaalbare steden, het combineren van verschillende functies 

DEEL 2: NAAR EEN NIEUWE STEDELIJKHEID
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planologische concepten de ronde die knooppuntontwikkeling 
hoog in het vaandel hebben. Denk aan transit oriented 
development (TOD) of het gedachtegoed van de smart 
of walkable city. Recent horen we steeds vaker over de 
15-minuten-stad – het idee dat stedelijke voorzieningen 
binnen een kwartier te bereiken zijn met de fiets, te voet of 
met het openbaar vervoer.

Toch is de inzet op stedelijke ontwikkeling rond stations en ov-
knopen nog geen gemeengoed. Daarom ook onze oproep om 
hier nu echt werk van te maken. Daarvoor dient een aantal 
zaken geregeld te worden.
Allereerst moet er oog zijn voor de mogelijkheden die 
de voorgenomen maatregelen uit het Toekomstbeeld OV 
bieden voor stedelijke gebiedsontwikkelingen. In dit in 
2019 vastgestelde programma – bedoeld om in te spelen 
op de mobiliteitsbehoefte na 2040 – zijn enkele kernpunten 
geformuleerd, zoals een ringvormige, metro-achtige verbinding 
tussen steden, betere verbindingen met het noorden, oosten 
en zuiden, een snelle treinverbinding naar Duitsland, en de 
inzet van nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals lightrail 
en snelle bussen. Hierdoor, zo is de gedachte, zullen goede 
verbindingen ontstaan waarmee afstanden snel overbrugd 
kunnen worden. 
Deze ‘schaalsprongen’ die het Toekomstbeeld voorstaat creëren 
uitermate goede omstandigheden voor logische, krachtige 
en toekomstbestendige stedelijke ontwikkelingen. Dat blijkt 
ook uit de vier studiegebieden die we voor deze publicatie 
onderzocht hebben. Het initiatief om in de Metropoolregio 
Amsterdam de Noord-Zuidlijn door te trekken én een 
nieuwe metroverbinding aan te leggen tussen Amsterdam 

en Zaanstad, biedt kansen om de Achtersluispolder om te 
toveren van een eenzijdig bedrijventerrein tot een levendig 
en gemengd ‘scharnierpunt’ (waar wonen, werken, winkels 
en culturele voorzieningen samenkomen). Het voorstel om de 
ov-lijn door de Brabantse stedenrij te optimaliseren biedt niet 
alleen mogelijkheden voor de stationsomgevingen in Tilburg 
en Eindhoven, maar voor alle steden en hun (inter)nationale 
verbindingen. En de opwaardering van de ‘oude lijn’ tussen 
Dordrecht en Leiden brengt de ontwikkeling van het Haagse 
Central Innovation District – en alle aanliggende stopplaatsen 
– in een stroomversnelling.
Kort gezegd zorgen de voorgenomen investeringen in het 
ov-netwerk dat de posities van stations en gebieden als de 
Achtersluispolder versterkt worden. Dit is randvoorwaardelijk 
voor het streven naar ‘nieuwe stedelijkheid’, waarbij 
ook de dienstregeling en de uiteindelijke omvang van de 
reizigersstromen van invloed zijn.

Maar zoals gezegd: het mag geen eenrichtingsverkeer zijn. 
Met het oog op de ‘schaalsprongen’ uit het Toekomstbeeld 
OV is het van belang – en de vier casestudies bevestigen dit 
– om stedelijke ontwikkelingen te concentreren op plekken 
waar vervoerslijnen en stadsdelen samenkomen. Door woon- 
en werkprogramma’s, winkels en andere voorzieningen in 
stationsgebieden en rondom nieuwe ‘scharnierpunten’ als de 
Achtersluispolder te situeren, wordt het voor- en natransport 
drastisch verkort. En door dergelijke functies in elkaars nabijheid 
te situeren – binnen een straal van 1.200 meter – worden 
verplaatsingen te voet of met de fiets gestimuleerd. Hoe meer 
bewoners, bezoekers en gebruikers zich wandelend of fietsend 
verplaatsen, hoe groter het draagvlak voor voorzieningen in de 
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Ontwikkelgebieden brabantse 
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Beeld links: Ontwikkelgebieden 
Zaanstad, Achtersluispolder / 
Amsterdam Havenstad
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Oude Lijn / Nieuwe Lijn
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gebouwplinten en een kwalitatieve inrichting van de openbare 
ruimte. 
Dit betekent wel dat de infrastructuur en die openbare ruimte 
volledig zijn gericht op de wensen en behoeften van voetgangers 
en dat stationsomgevingen bereikbaar zijn voor fietsers 
(die afstanden tot drie kilometer gemakkelijk overbruggen). 
Bussen, taxi’s, ‘mobiliteitsdiensten’, auto’s en logistiek vervoer 
blijven uiteraard nodig – vooral voor de ‘bedieningsgebieden’ 
buiten die 1.200 meter – , maar de inpassing hiervan mag niet 
ten koste gaan van de kwaliteit voor voetgangers en fietsers. 

Een manier om dit voor elkaar te krijgen is de toepassing 
van het ordeningsprincipe STOMP. Het is een systematiek 
om de stedenbouwkundige en verkeerskundige werelden 
te verbinden, een manier om via mobiliteit het ruimtelijk 
ontwerp en het stedelijk programma te beïnvloeden. Het idee 
is simpel: de letters ‘s’, ‘t’, ‘o’, ‘m’ en ‘p’ geven de gewenste 
volgordelijkheid van vervoerswijzen weer. Zo heeft ‘s’  van 
stappen de hoogte prioriteit, gevolgd door ‘trappen’ (fiets), 
openbaar vervoer, ‘MaaS’ (mobility as a service) en tot slot de 
auto. Daarmee is STOMP een concrete invulling van de ambitie 
om ons mobiliteitssysteem te verduurzamen (zie kader). Ga 
maar na: de nadruk op lopen en fietsen is niet alleen gezond 
(mensen bewegen) en schoon (geen uitstoot), het zijn tevens 
inclusieve en voor iedereen toegankelijke manieren van 
verplaatsen – door de afstand tot voorzieningen en werk te 
verkleinen kan de zogenoemde ‘verkeersarmoede’ (gebieden 
met weinig vervoersmogelijkheden bieden bewoners weinig 
ontwikkelmogelijkheden) afnemen. STOMP werkt bovendien 
efficiency in de hand, qua verkeersintensiteit (openbaar 
en deelvervoer verplaatsen per keer meer mensen dan 

Het STOMP-principe
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inrichting van stedelijke regio’s (het verbeteren van de 
waterhuishouding en de aanleg van groenstructuren omdat 
minder bestrating nodig is voor autoverkeer en parkeren). 
Door de menging van functies wordt de ecologische footprint 
kleiner, met name omdat overbodig (auto)verkeer voorkomen 
wordt.
Maar bovenal wordt de leefkwaliteit vergroot – omdat 
woningbouw gecombineerd wordt met andere functies, 
omdat woningbouw gepaard gaat met de aanleg van groene 

individuele auto’s), ruimte (minder geparkeerde auto’s) en 
tijd (omdat verplaatsingen en reisbewegingen over de dag 
gespreid kunnen worden).
Door bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling in samenhang 
te brengen – door rondom stations en knooppunten een 
gemengd programma te realiseren, en wandelen en fietsen 
centraal te stellen – ontstaan ideale voorwaarden voor 
zowel economische ontwikkeling (agglomeratiekracht leidt 
tot welvaartsgroei en innovatie) als een klimaatbestendige 

Wat is duurzame mobiliteit?
Duurzame mobiliteit gaat over schone mobiliteit. Dus geen of zo 
min mogelijk uitstoot van CO2 en fijnstof. Maar het is meer: het 
gaat ook over inclusieve en gezonde mobiliteit. 
Het denkmodel ‘trias mobilica’ geeft aan hoe in drie stappen onze 
mobiliteit verduurzaamd kan worden.
1. Verminderen. Het verlagen van het aantal reizigerskilometers, 
niet door mensen te beknotten in hun vrijheid, maar door te 
zorgen dat (ver) reizen minder noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door 
thuiswerken toe te staan, of door voldoende voorzieningen in de 
buurt van woningen. 
2. Veranderen. Inzetten op andere vervoerswijzen dan de auto: 
lopen, fietsen en openbaar vervoer. Deze vormen van mobiliteit 
zijn schoner, inclusief, toegankelijk, betaalbaar, gezond, en ruimte-
efficiënt. 
3. Verschonen. Bijvoorbeeld door het gebruik van schonere 
brandstoffen of banden die minder fijnstof produceren.

Trias Mobilica

Verschonen

Verminderen

Veranderen
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bijdrage aan economische groei en brede welvaart. 
De afgelopen decennia heeft een verschuiving plaatsgevonden 
van een industriële productiemaatschappij naar een 
kenniseconomie, en inmiddels zitten we in de opstartfase 
van een circulaire economie waarin onderdelen van de 
maakindustrie terugkeren. In de productie-economie lag 
de focus op het ontwikkelen van kennis en het vervolgens 
opschalen van productie. Nu draait het om het delen van 
kennis, vaak tussen disciplines, en is de snelheid van uitvoering 
essentieel. 

en aangename straten en pleinen, omdat woningbouw vorm 
krijgt in originele en nieuwe typologieën en concepten (dus niet 
alleen appartementen in hoge torens). De sociale samenhang 
neemt bovendien toe omdat belangrijke functies op loop- en 
fietsafstand liggen en het gebruik van de auto ontmoedigd 
wordt. Tot slot een toename van de brede welvaart, omdat 
bewoners gemeenschappelijke voorzieningen – tuinen, 
energiehubs, waterberging, deelauto’s – delen, coöperaties 
oprichten – voor voedselproductie of energiewinning – 
of overgaan tot de verkoop van ‘waardevol’ afval (zoals 
bouwmaterialen), data, duurzaam gewonnen energie en 
voedsel.

2.	Het	stedelijk	knooppunt	als	innovatiedistrict
Als stedelijke gebiedsontwikkelingen afgestemd worden op 
de potenties die stationsgebieden en knooppunten bieden 
(zeker in relatie tot de schaalsprongen die het Toekomstbeeld 
OV ons voorspiegelt), gaan er heel wat economische deuren 
open. Een kansrijk perspectief dat we willen uitlichten is het 
ontstaan van ‘innovatiedistricten’, moderne stadscampussen 
die de uitwisseling van kennis en de interactie tussen mensen, 
bedrijven en instituten stimuleren. In zulke gebieden draait de 
economie om ontmoeting en co-working, om co-creatie en 
innovatie – niet op afgesloten universiteitscampussen, maar 
midden in de samenleving. 

Economische groei, innovatie en verstedelijking zijn ‘hechte 
partners’. Hoe gemakkelijker de vraag naar en het aanbod van 
arbeid op elkaar worden afgestemd, ondersteunende diensten 
en voorzieningen beschikbaar zijn en de mogelijkheden voor 
ideevorming en ondernemerschap vergroot, des te groter de 

High Tech Campus
Eindhoven; Schiecentrale 
Rotterdam; Booking.com en 
TomTom  Amsterdam



22

Gebouwen worden door meerdere soorten huurders gebruikt 
en de kansen voor gemengd gebruik groeien. Denk aan 
panden waar onderzoekers, de maakindustrie, ontwerpers 
en kantoorhoudende organisaties met rooftopbars, kappers, 
onderwijs, kinderopvang en conferentieruimtes onder een dak 
zijn gehuisvest.

Om hedendaagse innovatiedistricten – cruciaal voor de ‘nieuwe 
stedelijkheid’ die wij voorstaan – tot wasdom te laten komen 
moet hoe dan ook voldaan worden aan de vestigingscriteria 
die de nieuwe economie stelt. 
Zo bieden aantrekkelijke en multifunctionele gebieden een 
vruchtbare bodem voor innovatie, mits ze goed gepositioneerd 
zijn in twee ‘ecosystemen’: de stedelijk-regionale economie 
en het bedrijfseconomische profiel. Wat betreft dit laatste: 
het maakt namelijk uit of het gaat om het faciliteren en 

Dit werpt een ander licht op de prototypische campussen zoals 
we die kennen van bedrijven als Philips, DSM en Siemens, en van 
universiteiten en kennisinstituten. Het zijn in het groen en aan 
de stadsrand gelegen gebieden met een ‘corporate’ uitstraling 
(rust en regelmaat), gericht op de auto, vaak omheind en 
moeilijk toegankelijk. Natuurlijk zal dit soort campussen blijven 
bestaan – vanwege de cultuur van fundamenteel onderzoek 
en de behoefte van werknemers aan structuur en overzicht –, 
maar door de groeiende behoefte aan kennisdeling, creativiteit 
en samenwerking met andere vakgebieden neemt de behoefte 
aan stedelijke innovatiedistricten toe. 
Het valt op dat door technologische vooruitgang het mogelijk 
is om de schaal van de organisatie en het gebouw kleiner te 
maken. Dat geldt niet alleen voor kennisgerichte bedrijven, 
maar ook voor de reparatie- en maakindustrie die onder invloed 
van de circulaire economie een wederopstanding doormaakt. 

Voormalig Philipsterrein Strijp S 
Eindhoven
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De Lochal in de Spoorzone Tilburg

inspireren van bijvoorbeeld basisonderzoek, om ideevorming 
op universiteiten of hogescholen, om het uitwerken van 
concepten in testsituaties, om het ontwikkelen van prototypes 
of om het vercommercialiseren en opschalen van succesvolle 
producten. Bij elke activiteit spelen andere partners een rol, 
zoals bedrijven, startups, onderzoeksinstellingen, klanten, 
leveranciers, overheden en investeerders. 
De inpassing in het stedelijk netwerk doet er dus toe, niet 
alleen op het gebied van vervoer en mobiliteit, maar ook in 
relatie tot de nabijheid van werknemers, leveranciers en 
klanten, en de digitale ontsluiting. Tevens dienen diensten en 
voorzieningen onder handbereik te zijn – zoals apparatuur 
die individuele bedrijven of startups zelf niet kunnen betalen. 
De kennisindustrie is gebaat bij kennisaccumulatie. Het mag 
duidelijk zijn dat onderwijs een plek moet hebben. En om 
creatieve processen te voeden, is inspiratie nodig, bijvoorbeeld 

door kunst en cultuur een plek te geven in straten, op pleinen 
en in gemeenschappelijke binnenruimtes.
De gebouwen en openbare ruimtes moeten aanleiding 
geven tot (spontane) ontmoetingen. Om de levendigheid te 
bevorderen – van belang om beide hersenhelften te prikkelen 
– dient de openbare ruimte vooral een voetgangersgebied 
te zijn, met gebouwplinten waarin ondernemers een zaak 
beginnen of publieke functies gevestigd zijn. Dit vraagt om een 
‘actieve’ programmering, waarin de hardware (gebouwen, 
plekken, apparaten), de software (programmering, onderwijs, 
onderzoek, bedrijfsleven) en de orgware (begeleiding, 
netwerken, financiering) op elkaar zijn afgestemd.
Maar dat is niet alles. Om via innovatiedistricten tot ‘nieuwe 
stedelijkheid’ te komen, moeten deze gebieden ook ’s avonds 
en in het weekend aantrekkelijk en dynamisch zijn. Het 
toevoegen van woningen en leisurefuncties speelt hierin een 
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belangrijke rol, net als de hierboven genoemde programmering 
van de plinten. 

Tot besluit een belangrijke notie. De economische groei en het 
aantrekkelijke leefklimaat dat stedelijke innovatiedistricten 
rondom stations en andere knooppunten bieden, moet ook in 
een groter gebied gevoeld worden. Met andere woorden: ook 
de omliggende wijken moeten profiteren van de voordelen die 
innovatiedistricten bieden. Omgekeerd hebben de wijken de 
innovatiedistricten ook van alles te bieden.
Daarom mogen de nieuwe stadscampussen geen eilanden zijn, 
maar dienen zij te fungeren als ‘huiskamers’ voor de omliggende 
wijken en buurten. Dat kan op meerdere manieren. Zo kunnen 

wijkbewoners uit alle lagen van de bevolking niet alleen 
gebruikmaken van de vele voorzieningen die innovatiedistricten 
te bieden hebben, maar wellicht ook aanhaken bij energie- 
of stadslandbouwinitiatieven. Bovendien biedt de circulaire 
kenniseconomie kansen voor de maakbedrijven in aanliggende 
buurten. Deze ‘low tech-bedrijven’ zullen niet snel een plek 
veroveren in het district, maar haken vanuit de wijken aan bij 
de productie en het testen van de innovatieve producten die 
door startups en kennisinstellingen bedacht worden.

3. Een klimaatbestendig, natuurinclusief en gezond stedelijk 
landschap   
Klimaatverandering heeft forse impact. We hebben steeds 
vaker te maken met hevige weersomstandigheden (zware 
regenbuien en stormen, langdurige zomerhitte), een stijging 
van de zeespiegel, hogere waterpeilen in onze rivieren en 
verdroging en verzilting van landbouw-en natuurgebieden. 
Daarnaast kampen we met vervuiling en verlies van 
biodiversiteit. 
Dit alles vereist andere manieren van stedelijke 
gebiedsontwikkeling – door natuurinclusieve bouwwijzen, 
het hergebruik van materialen, door herbestemming en 
transformatie en de introductie van duurzame vormen van 
energiewinning. Plus een groene inrichting van de openbare 
ruimte waarmee de gevolgen van klimaatverandering en de 
teruggang in biodiversiteit gekeerd worden.
Sterker nog, in stedelijke ontwikkelingen moet minimaal dertig 
procent van het grondvlak gereserveerd worden voor de 
aanleg van uiteenlopende groenstructuren. Dat groen (parken, 
plantsoenen, water, bermen) fungeert als betekenisvolle 
ruimte voor mens en natuur: aantrekkelijk, geanimeerd, 

Levendigheid geeft stedelijk 
verdienvermogen
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Universiteit Amsterdam,  
Roetersei Campus
Beeld: Inside Outside

verantwoord, veilig, maar ook uitdagend, activerend en 
rustgevend. De inrichting van die groengebieden is gebaseerd 
op landschappelijke bijzonderheden in de omgeving – 
waardoor ze een onderscheidend karakter krijgen.
Het is van belang om bomen en beplanting met hun wortels 
in de volle grond te plaatsen. Alleen zo kunnen monumentale 
bomen tot wasdom komen en kunnen planten een bijdrage 
leveren aan een aangenaam verblijfsklimaat. Het palet is breed 
en rijk: planten en bomen zuiveren de stadslucht, breken 
de wind, zorgen voor verkoeling, trekken dieren aan, zijn 
rustgevend, maken seizoenswisselingen zichtbaar, verspreiden 
geuren.
Beplanting moet zorgvuldig gekozen worden, op basis van de 
stedelijke en (geo)morfologische omstandigheden. Het gaat 
immers om de zorg voor optimale groeicondities – inclusief 
het essentiële bodemleven. Ook op daken, langs gevels en 
vanuit plantvakken groeien – mits op juiste wijze geplant 
en beschermd tegen tocht, droogte en wind – siergrassen, 
kruiden, fruitbomen en struiken. Hiervoor is het zaak om 
luchtstromen op een zo natuurlijke manier te reguleren en 
regenwater op te vangen.
De bodem is de basis van het leven boven de grond. Maar 
bebouwing, ondergrondse structuren en een wirwar aan 
kabels en leidingen bedreigen het ondergrondse leven. Het 
waterpeil wordt opgestuwd, de natuurlijke stroming en 
afwatering verstopt en de luchtcirculatie beperkt. Daardoor 
komt de samenwerking tussen schimmels, wortelstelsels en 
bodemdieren onder druk te staan. 

Gebouwen bestaan uit duurzame en gezonde materialen, 
woningen krijgen grote ramen, openslaande deuren, terrassen 
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en daktuinen. Ingangen zijn goed zichtbaar met royale 
entreehallen, trappen en liften. 
Inspirerende kunstwerken ‘activeren’ de openbare binnen- 
en buitengebieden. Werk-, speel- en ontmoetingsplekken 
liggen bij voorkeur in de openlucht.  De verlichting is prettig, 
niet te hard, niet te hoog, maar veilig en van goede kwaliteit. 
Op maaiveld wordt de relatie tussen buiten en binnen (met 
benedenverdiepingen met transparante gevels) versterkt met 
beplanting, materialen, verlichting en kleuren. Arcades of 
luifels bieden voorbijgangers beschutting en verzachten de 
grens tussen binnen en buiten.
Infrastructurele lijnen – onderdoorgangen, tunnels, bruggen 
– zijn niet langer barrières, maar verbindingen. Bijvoorbeeld 
tussen wijken of als bijzondere plekken in het netwerk van 
straten en pleinen. Of denk aan groene spoorparken voor 
mens en natuur en weelderige dakparken op tunneldaken.

Onderhoud is nog te vaak een onderschoven kindje in het 
denken over stedelijke ontwikkeling. De mate van beheer 
moet niet alleen bepaald worden op basis van kosten, logistiek 
en efficiency, maar ook in relatie tot de waarde van natuur 
en schoonheid voor het welzijn van bewoners en bezoekers. 
Een stedelijk landschap heeft een ‘tuinman’ nodig, die de 
wisselende seizoenen begrijpt, alles weet van het bodem-, 
wortel- en plantenleven, er trots op is om een plek tot leven 
te brengen. Gemeenten, private en commerciële stichtingen 
en verenigingen van eigenaren kunnen samenwerken om 
gezamenlijk het stedelijk groen te verzorgen – met alle sociale 
en mentale voordelen van dien.
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Een blik op de toekomst: een netwerk van  
‘superstedelijke’ knooppunten
Als we stedelijke ontwikkeling en mobiliteit consequent in 
samenhang oppakken, ontstaat op termijn een netwerk van 
hoogstedelijke knooppunten. Ze zijn verbonden door infrastructuur 
en ov-verbindingen die steeds vernieuwd worden. Het netwerk 
wordt ‘adaptief’ ontwikkeld, gebaseerd op de principes van 
klimaatveiligheid en gezonde leefomgevingen.
In het laaggelegen westen wordt het netwerk beïnvloed door de 
toegenomen ‘waterdruk’. Daar krijgen de stadsranden een nieuwe 
betekenis als de grenzen tussen de stadsdelen binnen de droge en 
beschermde ‘stadspolders’ en de gebieden daarbuiten – waar de 
waterdruk stijgt en onder water staan en overlast geaccepteerd 
zijn. Dit ‘leven met water’ geeft aanleiding tot andere woonvormen, 
zoals drijvend of op hooggelegen stukken. 
Tussen de steden worden nieuwe vormen van wonen ontwikkeld: 

adaptief, flexibel, verplaatsbaar en in lage dichtheden –  veel meer 
dan nu zijn deze woningen ‘te gast’ in het landschap. Niet vanuit 
overtuiging, maar uit noodzaak, en de infrastructuur om deze 
woningen te ontsluiten zal adaptief, autarkisch, aquatisch en ‘licht’ 
zijn.
Onze steden worden meer dan ooit plaatsen waar concentratie en 
intensivering worden gecombineerd met drukte en gezelligheid. De 
stedelijke publieke ruimte heeft een centrale rol. Dit is de plaats 
waar we elkaar ontmoeten, onze ‘common ground’. Die nieuwe 
publieke ruimte kan overdekt zijn, verhard, binnen of buiten, maar 
liever nog groen, tuin, park, plantsoen, met ruimte voor water en 
wortels. De stedelijke ruimte biedt verkoeling, bergt en  buffert 
water, biedt ontspanning, en is tegelijkertijd het podium van de 
stad.

28

De vier cases maken onderdeel 
uit van het stedelijk netwerk anno 
2120.
Beeld: KuiperCompagnons.
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Beeld: KuiperCompagnons.

NL2120
verstedelijking

NL2120
water toename

NL2120
landbouw toename
variatie menging,
bos bouw

NL2120
integrale 
ontwikkeling

2021 2070 2120

2021 2070 2120

2021 2070 2120

2021 2070 2120
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Deze schets voor een mogelijke 
ruimtelijke ordening in 2120 
laat zien dat de verstedelijking 
opschuift in oostelijke richting op 
zoek naar hogere, drooggelegen 
gronden. Veel locaties in de 
Randstad vernatten of moeten 
onder water gezet worden om 
bodemdaling en zoute kwel tegen 
te gaan. Natuurontwikkeling en 
landbouw verschuiven daarom 
ook naar het oosten, waar 
tegelijk meer bosontwikkeling 
plaatsvindt. In die toekomstige 
constellatie is het netwerk van 
‘superstedelijke’ knooppunten 
van groot belang voor de 
economische, sociale en 
ecologische ontwikkeling van ons 
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maken (winkeliers en horecaondernemers, de creatieve 
sector, onderwijs- en zorginstellingen, cultuur, bedrijven) vaak 
niet of nauwelijks vertegenwoordigd, laat staan dat ze directe 
inspraak hebben in de grond- en vastgoedplanning.
De noodzaak om dit samenspel (en in het kielzog de 
geldstromen) anders en beter te organiseren staat buiten kijf. 
Daarom pleiten wij voor een samenbindend programma, een 
splinternieuw traject waarin rollen, verantwoordelijkheden, 
geldstromen en takenpakketten in samenhang gedefinieerd 
worden. We hebben ons hierbij laten inspireren door BMW. 
Toen de Duitse autofabrikant aan de slag ging met de omslag 
naar elektrisch rijden is een compleet nieuwe fabriek gebouwd. 
Het idee was dat het weinig zin heeft om een complexe opgave 
als de transitie naar een duurzame vorm van autorijden 
onderdeel te maken van de bestaande fabrieken. Het is 
beter en kansrijker, zo dacht de BMW-directie, om voor deze 
vernieuwingsslag een ‘frisse’ organisatie op te tuigen, met een 
specifiek doel, een eigen coalitie, een precies mandaat en een 
duidelijke taakstelling. 
Een vergelijkbare constructie stellen we voor in het streven naar 
nieuwe stedelijkheid – in een apart programma uitvogelen wat 
nodig is om steden opnieuw uit te vinden, om mobiliteit en 
ruimte meer in samenhang te brengen, en om geleerde lessen 
vervolgens toe te passen in bijvoorbeeld de 14 gebieden die in 
het kader van de Nationale Omgevingsvisie zijn aangewezen. 
Ons  idee is dat rijksdepartementen, provincies, (vervoer)
regio’s en gemeenten gezamenlijk werken aan de koppeling 
tussen stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, de waarborging 
van economische ontwikkeling en de realisatie van duurzame 
energie- en watersystemen. Dit moet uiteindelijk per locatie 
leiden tot ambities en kaders – vertaald in zogenoemde 

DEEL 3: HET PROCES OP DE SCHOP

NAAR EEN DELTADEAL, ANDERE 
SAMENWERKINGSVORMEN, NIEUWE FINANCIËLE 
ARRANGEMENTEN

Om de geschetste ‘nieuwe stedelijkheid’ – goed bereikbare en 
klimaatbestendige innovatiedistricten – voor elkaar te krijgen 
moet het proces waarbinnen stedelijke ontwikkelingen tot 
stand komen, op de schop. Want ondanks de betrokkenheid 
van vele partijen vinden veel gebiedsontwikkelingen plaats in 
een bestuurlijk, beleidsmatig en financieel vacuüm.

Waar blijkt dat uit? Ten eerste zijn mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkeling nog altijd gescheiden werelden. Besluiten over 
het landelijke ov-netwerk geven weliswaar kansen voor de 
ontwikkeling van stationsomgevingen, maar omdat het Rijk 
over het één gaat en de gemeenten over het ander, vindt die 
wisselwerking onvoldoende plaats. Dit uit zich onder meer 
in een versnippering en fragmentering van geldstromen, 
niet alleen op rijksniveau – denk aan de verkokering tussen 
woningbouwimpulsgelden, Infrafonds/MIRT, het programma 
Hoogfrequent Spoor, klimaat- en RES-gelden –, maar ook bij 
lagere overheden, waar sectorale programma’s nog vaak de 
norm zijn.
Ten tweede ontbreekt het aan de broodnodige afstemming 
tussen marktpartijen en overheden. Ontwikkelaars en beleggers 
die willen investeren in woningbouw en verstedelijking houden 
de hand op de knip als er onduidelijkheden bestaan over 
omvang en termijn – vooral als onzeker is of de benodigde 
infrastructuur (waar overheden over gaan) wordt aangelegd. 
Ten derde zijn stakeholders die gebieden tot een succes 
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middelen (dat moet concurreren met projecten uit het 
sociaal domein) vaak bestaat uit middelen die marktpartijen 
(exploitatiebijdragen/kostenverhaal) en andere overheden 
(Rijk, provincie) inbrengen.

3.	Gebiedscoalitie	en	gebiedsdeal
Het is per stedelijke gebiedsontwikkeling noodzakelijk om 
te komen tot een gebiedsbrede samenwerking tussen 

‘meerjarige gebiedspakketten’ – waarmee marktpartijen 
vervolgens aan de slag kunnen. Voor het welslagen hiervan zijn 
op zijn minst drie onderdelen noodzakelijk.

1. Een ‘deltadeal’ voor verstedelijking en bereikbaarheid
Integrale regie, langdurige begeleiding en een bundeling van 
financiële middelen zijn essentieel voor het welslagen van die 
gebiedspakketten. Het idee van een ‘deltadeal’ is dan ook om 
collectieve (lees: publieke doelen en belangen) gezamenlijk op 
te pakken en investeringen met elkaar in verband te brengen. 
Bijvoorbeeld door de voor verstedelijking relevante middelen 
uit het Mobiliteitsfonds en het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) te oormerken en te 
verbinden aan klimaatgelden, de regionale energiestrategieën 
(RES) en de zogenoemde WBI-middelen (Woningbouwimpuls). 
Voor de goede orde: met de instelling van een deltadeal – 
dat op zich al revolutionair is – worden geen bevoegdheden 
overgedragen. 

2. Investeringskracht voor gemeenten vergroten
De ambitie van ‘nieuwe stedelijkheid’ vergt meer structurele 
investeringsruimte bij gemeenten.
Dit kan bereikt worden door de instelling van een 
‘investeringsnorm verstedelijking’. Dit houdt in dat bijvoorbeeld 
het verwachte accres op het Gemeentefonds en de OZB – door 
een toename van het aantal inwoners en het vastgoed door 
bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten – voor een substantieel 
deel gereserveerd wordt voor investeringen in de openbare 
ruimte en stedelijke infrastructuur.  Anders komt die benodigde 
groei gewoonweg niet tot stand. Daarmee wordt het budget 
voor stedelijke ontwikkeling vergroot – dat nu naast algemene 
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gemeente, marktpartijen, Rijk, provincies en regionale 
partners. Zeg maar een gebiedscoalitie, waarin partijen hun 
ambities, vragen en condities op tafel brengen, om samen 
tot een ambitiedocument te komen, een collectieve visie. Dit 
ambitiedocument kan worden uitgewerkt tot een gebiedsdeal. 
Op welke wijze worden ambities nageleefd? Wie neemt welke 
rol in? Over welke periode hebben we het? Hoe spreken we 
de samenwerking af? Hoe zorgen we samen voor een gedegen 
beheerstrategie voor de lange termijn?
De lengte van ieders ‘polsstok’ (investerend vermogen) 
is van belang, evenals een gedeeld beeld van de risico’s 
en hoe die beheersbaar blijven. Concrete ontwikkel- en 
investeringsafspraken kunnen via geëigende wegen vorm 
krijgen, zoals publiek-private afspraken, een regionaal 
verstedelijkingsakkoord, samenwerkingsovereenkomsten 

(SOK) tussen gemeente en markt, intentie-afspraken 
tussen stedelijke stakeholders, gemeente en markt, en 
participatieprocessen met de omgeving.
Voor de structurele organisatie van het proces is een 
platform nodig. De gebiedscoalitie kan dan uitgroeien tot 
bijvoorbeeld een gebiedsorganisatie – dé plek voor gesprek 
en afstemming. Zo’n organisatie (denk aan een stichting) heeft 
geen commercieel belang, maar fungeert als facilitator en 
stimulator, als contact voor bewoners, ondernemers en andere 
stakeholders in de omgeving. Binnen de stichting kunnen 
collectieve projecten georganiseerd worden, zoals initiatieven 
voor placemaking en duurzame mobiliteit.

Ondernemers, bewoners en maatschappelijke en culturele 
organisaties verdienen een plek aan tafel. Het is aan 
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a. Brede blik op waardecreatie
Als het gaat om opbrengsten en baten wordt in stedelijke 
ontwikkelingen over het algemeen vooral gesproken in termen 
van grond- en vastgoedwaarden. Daaruit moeten over het 
algemeen benodigde investeringen betaald worden. Immers: 
de combinatie van een ‘schaalsprong’ in infrastructuur en 
openbaar vervoer enerzijds en de bouw van gemengde 
stadswijken anderzijds zal hoe dan ook leiden tot hogere 
grond- en vastgoedwaarden. 
Maar om ‘nieuwe stedelijkheid’ echt voor elkaar te krijgen – 
waarin het ook gaat om het verhogen van de leefkwaliteit, 
het wegnemen van sociale ongelijkheid, het nemen van 
klimaatmaatregelen en het vergroten van de biodiversiteit – 
pleiten wij ervoor om de definitie van het begrip ‘waardecreatie’ 
te verbreden. De crux is om de waardestijging uit te drukken 
in een samenspel van directe en indirecte (financiële) baten – 
zoals gepoogd in de zogenoemde ‘ladder van bekostiging’.

Grootschalige verstedelijking leidt tot een scala aan substantiële 
maatschappelijke baten. Veel van die baten – luchtkwaliteit, 
gezondheid, afname CO2-uitstoot, werkgelegenheid, natuur 
– zijn misschien wel indirect in geld uit te drukken (als 
kostenbesparingen voor de maatschappij), maar niet iets waar 

de gebiedsorganisatie om dit voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast is het denkbaar dat stakeholders deelnemen in 
investeringsafspraken. Zoals in de Regiodeal Brainport, waarin 
Rijk, regio, gemeenten én regionale bedrijven afspraken 
hebben gemaakt over gezamenlijke investeringen in allerlei 
voorzieningen. De ervaringen uit de regio Brainport geven 
verstedelijkingsregio’s een basis voor het financieel betrekken 
van niet alleen het bedrijfsleven, maar ook onderwijs-, zorg 
en cultuurorganisaties. Daarbij is wel nadere verdieping en 
borging nodig: het concreet verbinden van investeringen aan 
de belangrijkste verstedelijkingslocaties.
Een andere vorm om stakeholders financieel te betrekken 
is crowd investing: elke stedeling die wil, kan deelnemen 
in gebiedsinvesteringen. Hiervoor kan een participatie- of 
financieringsregeling (via fiscaalvriendelijke obligaties) worden 
opgezet, volgens de principes van crowdfunding: gedeeld 
investeren, gedeeld risico, gedeeld profiteren.

4. Benodigde bouwstenen
Om dit alles tot een succes te maken, stellen we voor om in 
ieder geval organisatorische en financiële arrangementen aan 
te scherpen, en de kennis en kunde bij gemeenten te vergroten. 
Wat betreft het eerste punt: het is zaak te komen tot 
samenhangende arrangementen van financiële afspraken, 
waarmee alle betrokken partijen invulling kunnen geven aan 
niet alleen hun inhoudelijke doelen en belangen, maar ook 
voor hen belangrijke randvoorwaarden. Niet onbelangrijk is 
dat hierbij diegenen die normaal gesproken profiteren, maar 
niet direct risicodragend zijn, voortaan wel op een of andere 
wijze evenredig bijdragen. 
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‘gebiedsontwikkelingsheffing’ denkbaar, bijvoorbeeld via 
een gebiedsgerichte verhoging van de OZB-tarifering, een 
eenmalige heffing of een afdracht na de verkoop van het 
betreffende vastgoed. Een alternatief is de modernisering van 
de baatbelasting, dat als uitvoeringsinstrument betrekkelijk 
‘bot’ is, maar in de kern goed van pas kan komen.

d. Gebiedsinvesteringszone
Voor het investeren in gebiedsbrede voorzieningen zijn 
financiële bijdragen van marktpartijen cruciaal. Vaak is slechts 

partijen in kunnen investeren of financiële rendement uit 
kunnen halen. 

b. Urban impact bonds
Het is interessant om te verkennen of een systeem van urban 
impact bonds kan werken, een investeerbare propositie op 
basis van positieve effecten als verduurzaming, gezondheid en 
sociaal-economische impact. Hiermee kan indirect profijt en 
‘mee-investeren’ bijeen worden gebracht. De basis is simpel: 
preventief investeren in kwaliteit in plaats van achteraf de 
schade herstellen en geconfronteerd worden met oplopende 
maatschappelijke kosten. Ruimtelijke investeringen kunnen 
immers het welzijn van mensen vergroten, en daarmee 
maatschappelijke (zorg)kosten verminderen.
In het sociaal domein is deze werkwijze al in een aantal 
pilotprojecten ingevoerd. Het vraagt om heldere duiding en een 
sterke onderbouwing van de te bereiken baten, afspraken over 
risicoverdeling en het borgen van de ‘betaling voor bewezen 
baten’ richting het project. Baten die vaak op veel verschillende 
plekken neerslaan, zowel binnen de gemeente (bij diverse 
begrotingsposten) als bij private partijen (bijvoorbeeld via 
schadelastbeperking bij verzekeraars). Het is de hamvraag van 
de verkenning: hoe kan een breder investeringsmechanisme 
ontstaan voor projecten met maatschappelijke impact?

c. Gebiedsontwikkelingsheffing
Stedelijke ontwikkeling en een versterking van infrastructuur 
kunnen voor vastgoedeigenaren positief uitpakken. Terwijl 
zij profiteren van de waardevermeerdering van hun 
bezit, vallen publieke opbrengsten (via bijvoorbeeld een 
hogere OZB) vaak tegen. Daarom is de invoering van een 

NB Investeringen die veel 
indireccte baten genereren

Urban impact 
bonds?
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Als vervoersautoriteit verantwoordelijk voor bovenlokale en 
regionale ov-systemen. Ontwikkelen van motoren voor regionale 
economie en wonen.

4. Rijk 
Zorg voor positieve spiraal door via de ‘schaalsprong’ in het ov-
netwerk te investeren in verstedelijking. Samenhangende visie op 
netwerk- en knooppuntontwikkeling, kaderstelling lange termijn. 
Investeren met indirecte terugverdienpotentie.

5. Stakeholders (bedrijfsleven, onderwijs, cultuur)
Gebieden tot leven brengen. Brede programmering, voorzieningen, 
‘trekkers’ ontwikkelen. Mee-investeren in gebiedsdeals.

6. Vastgoedeigenaren (bewoners-eigenaren, professionele 
beleggers, overige eigenaren) 
Collectief bijdragen aan investeringen waar men via stijgende 
vastgoedwaarden profijt van heeft.

Een gebiedsinvesteringszone is een basis voor ambitieuze 
collectieve investeringen, maar maakt ook innovatieve 
vereveningsregels en uitruilconstructies mogelijk – zoals 
het werken met ‘luchtrechten’, deelmobiliteitsoplossingen, 
maatschappelijke voorzieningen of een plintenaanpak.

e. Rijksontwikkelbedrijf en grondfonds
De complexiteit van binnenstedelijke gebiedstransformaties 

een kleine voorhoede bereid om te investeren, maar over het 
algemeen is het ingewikkeld om iedereen mee te krijgen. De 
invoering van een gebiedsinvesteringszone (GIZ) – naar analogie 
van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ)-  kan hierin verandering 
brengen. Het is een model om collectieve investeringen door 
marktpartijen voor elkaar te krijgen. In eerste instantie vanuit 
vrijwilligheid (bij een meerderheid van stemmen geldt het voor 
iedereen), maar waar nodig publiekrechtelijk afdwingbaar. 

* Zie advies van hoogleraar 
Arjen Schep (Erasmus 
Studiecentrum voor belastingen 
van lokale overheden) in de 
rapportage voor het Ministerie 
van BZK ‘Bekostiging van een 
Gebiedsinvesteringszone (GIZ) 
met gemeentelijke fiscale 
instrumenten’ (jan. 2021).

Taakverdeling
Een systeemverandering, een nieuwe constellatie waarin 
rollen, verantwoordelijkheden, geldstromen en takenpakketten 
opnieuw zijn gedefinieerd, betekent dat elke partner de volgende 
taken krijgt toebedeeld.

1. Markt (ontwikkelaars en beleggers)
Samenwerken voor wat gebieden als geheel nodig hebben. 
Bijvoorbeeld natuurinclusief ontwikkelen, smart mobility hubs, 
bijdragen aan lokale energie-oplossingen, klimaatadaptatie, 
circulariteit, biodiversiteit.

2. Gemeenten 
Organiseren van structurele investeringen in fysieke 
infrastructuur als kapstok voor stedelijke ontwikkeling. Vanuit 
ruimtelijk, economisch en maatschappelijk belang regelen van 
de eigen cofinanciering voor regionale en nationale middelen.

3. Regio’s en provincies
Mede-bekostiging van (boven)regionale opgaven. 
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en het risico op private grond- en vastgoedspeculatie vragen in 
toenemende mater weer om publiek grondeigendom. Dit kan 
door bijvoorbeeld de oprichting van een Rijksontwikkelbedrijf, 
dat samen met gemeenten en provincies gericht investeert 
in gebieden waar forse financiële grex-opgaven en 
grootschalige infrastructurele werken aan de orde zijn – 
omdat niet alleen publieke regie nodig is, maar ook publieke 
terugverdienmogelijkheden ontstaan. Een alternatief is het 
opschalen van het investerend vermogen van gemeentelijke 
(of provinciale) grondbedrijven of ondersteuning via een 
separaat grondfonds. 

Het Rijk kan risicodragend investeren (via bijvoorbeeld 
Invest NL) in het opzetten van collectieve en duurzame 
energiesystemen, zoals warmtenetten of warmte-koude-
opslag (WKO). Idealiter worden hiervoor collectieve energy 
services companies opgericht, waarin alle gebiedspartners 
vertegenwoordigd zijn. De combinatie van ‘nieuwigheid’, 
het benodigde investeringsvolume en onzekerheden in 
winningsproces en terugverdienpotentie, maken een stabiele 
partner als het Rijk van belang.

Tot slot: capaciteit bij gemeenten (kennis, kunde, bemensing)
Veel gemeenten kampen met een structureel personeelstekort. 
Lopende plannen krijgen onvoldoende aandacht en vertragen, 
nieuwe plannen kunnen niet opgestart en begeleid worden. 
Daarnaast is in steeds meer steden een gebrek aan kennis en 
ervaring – complexe verstedelijkingsopgaven zijn voor velen 
een once in a lifetime ervaring. Het gevolg is dat visie en 
helderheid soms ver te zoeken zijn –  over waar wel of niet 
gebouwd mag worden, over wat gebouwd moet worden, 

wanneer, waarom. Bovendien speelt de sectorale organisatie 
veel gebiedsontwikkelingen parten. Ondanks bereidheid 
en ambitie zitten ambtenaren vaak vast in een politiek-
democratisch systeem dat verstart, verkokert en verstokt. 
Het doorbreken hiervan is lastig omdat de zorg bestaat dat 
bij voortvarend handelen de democratische controle geweld 
wordt aangedaan of dat geld dat ‘van ons allen is’ over de balk 
verdwijnt. 
Het is dan ook aan te raden om als gemeenten gebruik te 
maken van de kennis en kunde bij andere partijen – dit kan via 
de gebiedsdeals geregeld worden – of via zogenoemde pools 
gemeentelijke professionals uit te wisselen.
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Deel lV
Studiegebieden
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EINDHOVEN KNOOP XL
Het gebied aan de noordkant van het station – met een intensief 
gebruikt busstation en een noordelijke ontsluitingsweg 
(Fellenoord) – is een wirwar van wegen en tunneltjes. Kortom, 
een ondoorzichtige knoop zonder verblijfsklimaat met een 
onsamenhangend ensemble van kantoren. Dit gebied past 
niet bij de internationale ambities van de stad en is toe aan 

een opknapbeurt. Het is tijd voor levendigheid, vergroening en 
ruimte voor de voetganger en fiets. 
Met de Ontwikkelvisie wil Eindhoven aan dit gebied (met 
de naam Knoop XL) ruim 550.000 m2 bvo aan wonen (circa 
6.500 woningen), werken en voorzieningen (commercieel en 
maatschappelijk) toevoegen. Dit betekent naar verwachting 
een vastgoedinvestering van ongeveer 2,5 miljard euro.

STUDIEGEBIED 1
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Rechter beeld: Ontwikkelvisie 
Fellenoord - Internationale Knoop 
XL, KCAP.
Linker beeld: Studio Bereikbaar, 
MIRT onderzoek Verstedelijking 
en Mobiliteit.
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Mobiliteit
Eindhoven moet als een van de slimste regio’s van de wereld 
een internationaal vervoersknooppunt zijn (tussen Duitsland, 
België en Nederland). Dat vergt een centraal station en een 
stationsomgeving die daarbij passen. Daarvoor is nodig: 
een uitbreiding van internationale treinverbindingen, de 
aanpassing van de transfercapaciteit van het huidige station, 
een mogelijke uitbreiding met twee sporen, de vernieuwing 
van het busstation en de aanleg van een hov-verbinding met 
de campussen (Brainportlijn).

Innovatiedistrict
Knoop XL kan de voordeur zijn van Eindhoven Brainport, de 
poort naar de campussen. Het stadsconcept van ‘Techniek, 
design en kennis’ moet worden vertaald in een aantrekkelijk 
gebied voor bedrijven, ondernemers, expats en Eindhovenaren. 
Nieuwe attracties zoals Eindhoven Engine, het Designmuseum, 
een congrescentrum en thematische leisurevoorzieningen 
(zoals Nemo 2.0) moeten hier landen. 
De uitdaging is het verbinden van de techniek- en kenniskant 
van de stad met de creatieve wereld (design). Dus meer 
kosmopolitische kleur, passend bij de internationale populatie 
en bedrijvigheid. Een succesvolle ontwikkeling van Knoop 
XL vraagt om een coalitie van Brainportbedrijven – om van 
Knoop XL een innovatiedistrict te maken waarin bedrijven en 
kennisinstellingen willen investeren. 
Het is van belang om de achterliggende woonwijk Woensel-
Zuid (Stadsdeel Woensel), de TUE en de binnenstad te 
beschouwen als onderdeel van het innovatiedistrict. Dit hele 
gebied ligt in een straal van 1.200 meter of 15 minuten lopen 
van het station. Oud Woensel kan betrokken worden door 

Innovatiedistrict Eindhoven 
Knoop XL
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EINDHOVEN FELLENOORD
(IN VOLLE AARDE)
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combinaties te maken van voorzieningen (voor Woensel in 
Knoop XL en andersom), de Kruisstraat in te richten als een 
internationale multiculturele as en door ‘wooncarrières’ in de 
eigen woonomgeving mogelijk te maken.  
 
Klimaatadaptief,	natuurinclusief	en	gezond
Het is raadzaam om minimaal 30 procent van het gebied   te 
reserveren voor ‘echt’ groen – parken met een gevarieerde 
beplanting, in de volle grond en met een hoge biodiversiteit. 
Zulke groene ruimtes zijn essentieel voor een gezonde stad 
en het waarborgen van ecologische systemen. Ze verkoelen 
in hete zomers, zorgen dat regenwater in de ondergrond 
infiltreert, nemen CO2 op, breken de wind, en herbergen 
leefgemeenschappen van dieren en micro-organismen. Tot 
slot: met een innovatief ontwerp kunnen ondergrondse 
ruimtes onderdeel worden van het publieke domein –  door 
openingen, of door beplanting. Wegen krijgen een inrichting 
waarmee beide zijden verbonden worden.

Ontwikkelvisie Fellenoord 
internationale Knoop XL 2021, 
KCAP.
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TILBURG KENNISKWARTIER
Het Tilburgse Kenniskwartier is een doorontwikkeling van de 
Spoorzone, als hoogstedelijk kerngebied met een mix aan 
stedelijke functies. Het betreft de strook tussen het Stadsbos, 
de Oude Warande, station Tilburg Universiteit, de campus van 
Tilburg University en het centraal station. Met de Gebiedsvisie 
Kenniskwartier wil de gemeente circa 860.000 m2 bvo aan 
wonen (ongeveer 7.200 woningen), werken en voorzieningen 
(commercieel en maatschappelijk) toevoegen. Dit betekent 
naar verwachting een totale vastgoedinvestering van circa 2,2 
miljard euro.

Mobiliteit
Door de ligging tussen universitaire en andere 
onderwijsinstellingen kan station Tilburg Universiteit 
uitgroeien tot het vijfde station van Noord-Brabant. Er loopt 
een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verdubbeling 
van het aantal sprinters op de lijn Tilburg -Eindhoven. Dat zou 
binnen afzienbare tijd 4.000 extra reizigers per dag opleveren 
(nu is dat 7.000). Daarvoor wil Tilburg het station en de 
stationsomgeving aantrekkelijker maken, gekoppeld aan een 

STUDIEGEBIED 2

Kenniskwartier/Kennisas
Tilburg, concept Gebiedsvisie 
Kenniskwartier, december 2020

46



47

woningbouwopgave, inclusief de groeiende behoefte aan 
studentenwoningen. 

Innovatiedistrict
Tilburg Kenniskwartier kan zich ontwikkelen tot een 
belangrijke pijler onder de stedelijke en regionale economie. 
Er liggen kansen om aan te sluiten bij de sociaal-economische 
profilering van de universiteit, en de economie te verbinden 
met de vakopleidingen van Avans en Fontys, de Academie van 
Bouwkunst en het ROC. Het is belangrijk het totale gebied 
binnen een loopafstand van 1200 meter van het station als 
innovatiedistrict te beschouwen en de voetgangersnetwerken 
te versterken. In dit gebied staan uitwisseling en interactie 
centraal. Een koppeling met de aangrenzende woonwijken 
maakt het ook mogelijk om de ambitie van ‘sociaal innoveren’ 
in de praktijk te brengen. Het Kenniskwartier is namelijk ook 
een leerdistrict, de plek waar jongeren hun opleiding genieten 
en waar kennis, onderwijs en praktijk samenkomen. 
Woningbouwcorporatie Tiwos wil de Torenbuurt tussen de 
universiteit en het station vernieuwen. Het is de bedoeling 
om dit proces op een participatieve wijze vorm te geven – een 
prima start voor sociaal innoveren. Bedrijfsverzamelgebouwen 
en ‘wijk-werk-hubs’ bieden zzp’ers en startende ondernemers 
uit de wijken een onderkomen. Door de bouw van iconische 
gebouwen kan de Reitse Campus, gelegen in het oostelijk deel 
van het Kenniskwartier, aansluiten bij het profiel van Tilburg als 
een moderne industriestad met toonaangevende architectuur 
en cultuur. Die gebouwen bieden plaats aan innovatieve 
kennisinstellingen en bedrijvigheid in het groen. Deze campus 
is het economisch hart van het kenniskwartier, maar ook de 
verbinding met de binnenstad.

Innovatiedistrict Tilburg 
Kenniskwartier
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TILBURG BOS CAMPUS
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Klimaatadaptief,	natuurinclusief	en	gezond
In dit deel van Tilburg is veel groen aanwezig, zoals de Oude 
Warande, mooie parksingels, lange lanen, sportparken en een 
langgerekte groenstrook langs de Professor Cobbenhagenlaan. 
Hier liggen kansen om bijzondere typologieën te ontwikkelen, 
die de onderdelen verbinden en het gebied als geheel kwaliteit 
kunnen geven. Zoals een doorgetrokken Spoorpark met mooie 
singels, wandelcircuits en sportplekken, die de universiteit 
rechtstreeks verbindt met het centrum.
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DEN HAAG CENTRAL INNOVATION DISTRICT/
BEATRIXKWARTIER
Het Central Innovation District (CID, met daarin het 
Beatrixkwartier) is het innovatieve bedrijvenhart in de regio 
Den Haag. Het gebied kent als grote assen – Utrechtsebaan, 
Rotterdamse Baan en de Prinses Beatrixlaan – en de stations: 
Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. 
Beatrixkwartier is een deelplan van het CID. De ambitie is om 
beide verkeersaders in het Beatrixkwartier te ontwikkelen 
tot ‘groene longen’ – door de Utrechtsebaan te overkluizen 
en een make-over van de Beatrixlaan. Ook de aansluiting van 
het gebied met Den Haag Centraal en Laan van NOI wordt 

verbeterd. Het is de basis voor de ontwikkeling van extra 
woon- en werkplekken. 
In totaal wil Den Haag via de Gebiedsagenda Beatrixkwartier 
circa 240.000 m2 bvo aan wonen (1.200 woningen), werken en 
voorzieningen (commercieel en maatschappelijk) toevoegen. 
Dit betekent naar verwachting een totale vastgoedinvestering 
van bijna een miljard euro.

Mobiliteit
De in het CID gelegen campussen (The Hague Security 
Delta, Policy Campus, Collegecampus) moeten via een 
hoogfrequent en fijnmazig ov-systeem verbonden worden 

STUDIEGEBIED 3

Den Haag Beatrixkwartier / CID
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met andere campussen in Delft, Leiden, Rotterdam. Zo kan een 
kennisintensief milieu ontstaan dat internationaal van grote 
betekenis is. De schaalsprong van de ov-verbinding tussen 
Leiden en Dordrecht (‘extra heavy rail’ of lightrail met meerdere 
stopplaatsen) zal de interactie tussen kennisinstellingen, 
studenten, expats en kenniswerkers versterken en de 
verdichtingsmogelijkheden voor wonen en (culturele) 
voorzieningen bij diverse stations vergroten. De ontwikkeling 
en versterking van voetgangers- en fietsnetwerken is nodig 
deze ontwikkeling verder te versterken.

Innovatiedistrict
In het Beatrixkwartier kan een stadscampus ontstaan waar 
gewoond, gewerkt en geleefd wordt in een aantrekkelijke 
setting. Het gebied is een schakel tussen drie campussen. De 
uitwerking van dit innovatieve werkmilieu behoeft nadere 
invulling. Kan bijvoorbeeld de kenniseconomie vanuit het 
Beatrixkwartier gekoppeld worden aan het ambachtelijk 
woon-werkgebied van de Binckhorst? In ieder geval is het 
Beatrixkwartier een goede plek voor semioverheden die niet 
per se tussen de departementen willen zitten (vanwege een 
eigenstandige profilering en positionering). Het gebied is dus 
geschikt voor ‘grootschalige’ gebruikers, maar de vraag rijst 
hoe ook startups en het midden- en kleinbedrijf hier een plek 
kunnen krijgen – met het WTC als basis en springplank. 
De verbetering van de openbare ruimte in de Prinses 
Beatrixlaan en het ontwikkelen van aantrekkelijke loop- en 
fietsverbindingen zijn cruciaal voor het functioneren van 
het innovatiedistrict en het onderling verbinden van de 
verschillende stations en deelgebieden. Daarbij hoort ook 
een kleinschalige invulling van de plinten en de menging van 

Innovatiedistrict Den Haag 
Centraal/Beatrixkwartier
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BEATRIXKWARTIER (“CENTRAL PARK BEZUIDENHOUT”
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wonen, werken, met cultuur en leisure. 
Tussen Den Haag CS en het Beatrixkwartier ligt het buurtje 
Bezuidenhout-West – met veel sociale huurwoningen van 
HaagWonen, en behoorlijk wat particulier bezit. De overkluizing 
van de Utrechtsebaan zal ook hier het leefmilieu verbeteren. 
Daarbij ontstaan ook kansen voor verdichting aan de randen. 

Klimaatadaptief,	natuurinclusief	en	gezond
De overkapping van de Utrechtsebaan is een uitgelezen kans 
om op het tunneldak een park aan te leggen, een nieuwe 
schakel in het groene netwerk van Den Haag. De ‘stedelijke 
(geo)morfologie’ – gebouwhoogten en -volumes, verschillen   
in plaatsing ten opzichte van zon en wind – zorgt voor 
uiteenlopende condities voor allerlei plantgemeenschappen. 
Zoals steppevegetatie op daken, ‘canyongemeenschappen’ 
tussen de gebouwen, moerasvegetatie op nattere plekken. 
Nieuwbouw en verbouwing van  bestaande structuren dragen 
bij aan de totstandkoming van een gezondere stad, waarin 
planten, dieren en mensen samen ecologische eenheden 
vormen. De gelaagdheid van fly-overs, viaducten en tunnels 
kan ingezet worden om de specifieke stedelijke identiteit van 
het gebied te benadrukken – bijvoorbeeld met een ‘collectie’ 
van bijzondere functies en ruimtes onder viaducten en in 
tunnels.
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Utrechtsebaan, Klimaat en 
Energie
Beeld: LOLA Landscape Architects

CID Campussen
Beeld: Gebiedsagenda Den Haag, 
Laan van NOI, 2020
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ZAANSTAD ACHTERSLUISPOLDER
Het gebied is een scharnierpunt tussen Amsterdam en 
Zaanstad. Het is een goed functionerend bedrijventerrein, 
maar risico op verloedering ligt op de loer. De Achtersluispolder 
heeft de potentie om een innovatieve werk-woonomgeving te 
worden met nieuwe vormen van stedelijke bedrijvigheid in 
combinatie met hoogstedelijke levendigheid, voorzieningen 
en woonconcepten. Het gebied maakt economisch gezien 
onderdeel uit van de Zaan-IJ-oever. Via de herontwikkeling 

van de Achtersluispolder kan de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) invulling geven aan de forse woningbouwambitie. Het IJ 
vormt echter een barrière qua bereikbaarheid.
In totaal wil Zaanstad in de Achtersluispolder circa 1.750.000 
m2 bvo aan wonen (ongeveer 9.600 woningen), werken en 
voorzieningen (commercieel en maatschappelijk) toevoegen. 
Dit betekent naar verwachting een totale vastgoedinvestering 
van bijna vier miljard euro.

STUDIEGEBIED 4
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Beeld: Sander de Knegt, bno, 
illustratie Zaan-IJ-oevers 2020.
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Mobiliteit
De ontsluiting van het gebied is cruciaal voor de 
ontwikkelpotentie. Daarom heeft een metrolijn die de hele 
Noordelijke IJ-oever ontsluit meer impact dan een hov- of 
buslijn. Een schaalsprong in de ov-verbinding is dus snel nodig, 
aangezien al in 2026 knelpunten worden verwacht. Daarvoor 
is het belangrijk dat er een goed metrosysteem wordt 
ontwikkeld en de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling 
van voetgangers- en fietsnetwerken. Een metrolijn vanaf 
de Ringlijn via Haven-Stad naar Zaandam kan fungeren als 
de broodnodige motor voor de ontwikkeling van de ZaanIJ-
corridor en de Achtersluispolder.

Innovatiedistrict
De aanwezige bedrijvigheid in de Achtersluispolder zal 
in de toekomst ‘verkleuren’ en inspelen op kansen die 
verduurzaming en integratie in de MRA economie bieden. Als 
schakel tussen Amsterdam en Zaanstad, heeft het totale gebied 
tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaanstad de potentie om uit 
te groeien tot innovatiedistrict. Het gebied kenmerkt zich op 
het vlak van voedsel – met naar alle waarschijnlijkheid de 
Tony Chocolony Experience in de nabijheid – en internationale 
jachtbouw. Het toevoegen van woningbouw leidt tot een 
aansprekend werk-woon-leefmilieu aan het water.
De vernieuwing van de Achtersluispolder biedt ook kansen 
voor de naastgelegen wijk Poelenburg. Het doortrekken van 
de metroverbinding geeft de wijk bovendien de broodnodige 
stimulans. Zo zal de vervoersarmoede in Zaanstad-Oost in 
belangrijke mate afnemen en krijgen bewoners toegang tot de 
regionale samenleving.

Innovatiedistrict Zaanstad 
Achtersluispolder / Amsterdam 
Havenstad

55



56

ACHTERSLUISPOLDER
ZAANSTAD - IJPLAS - AMSTERDAM
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Klimaatadaptief,	natuurinclusief	en	gezond
Naast een metrolijn kan de IJ-plas weleens de sleutel zijn tot 
een nieuwe relatie tussen Amsterdam en Zaanstad – als een 
gemeenschappelijke recreatieruimte. Nu is de IJ-plas nog een 
modderige plek met bruin water en stedelijke rafelrandjes. 
Wat is nodig? De plas moet in zijn geheel opnieuw ontworpen 
worden, onder de A10 komen aantrekkelijke viaducten en 
aantrekkelijke   loop- en fietsroutes naar de binnensteden van 
Amsterdam en Zaanstad. Een eerste ingreep zijn bruggen en 
fietspontjes tussen de Achtersluispolder en het Hembrugterrein. 
Zo kan Zaanstad de relatie met het IJ uitbouwen en heeft de IJ-
plas een belangrijke rol als groene buffer tussen de steden, als 
groen centrum tijdens mooie weekenden en als natuurpocket 
langs een   verstedelijkende IJ-oever.
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11..  EEeenn  oopp  bbeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd  ggeessttooeellddee  sstteeddeelliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  22..  DDee  ssttaadd  aallss  iinnnnoovvaattiieeddiissttrriicctt  33..  EEeenn  kklliimmaaaattbbeesstteennddiigg,,  nnaattuuuurriinncclluussiieeff  eenn  ggeezzoonndd  
sstteeddeelliijjkk  llaannddsscchhaapp  

Verknoopt mobiliteitsnetwerken voor alle modaliteiten: 
lopen, fietsen, ov, (deel) auto, vrachtverkeer. Knoop is 
onderdeel van de belangrijkste landelijke netwerken. 

Functiemenging in hoge dichtheid, met verschillende 
voorzieningen dichtbij elkaar. Aantrekkelijke stedelijkheid 
door optimale bereikbaarheid, goede openbare ruimte en 
voorzieningen. Veel mensen op straat, goede 
mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling. 

Binnenstedelijke ontwikkeling verbetert de 
leefomstandigheden voor mens, plant en dier – kortere 
afstanden, meer groen, minder energieverbruik en kansen 
voor circulaire economie.  
 

Goede invulling stationsomgeving, weinig behoefte aan 
voor- en natransport. Agglomeratiekracht met directe 
aansluiting op landelijk netwerk van steden. 

Bebouwingsdichtheid is hoog en meerlaags. Economische 
functies gericht op nieuwe economie en nieuwe vormen 
van wonen, werken en leefstijlen. 
 

Natuurlijke omgeving met gezond ecosysteem door 
biodiversiteit op meerdere niveaus. 

Openbare ruimte is aantrekkelijk voetgangers- en 
verblijfsgebied dat zich uitstrekt tot diep in de omliggende 
wijken. 
Interactiemilieu stimuleert spontane ontmoeting en cross-
sectorale innovatie. 

Karakter van een innovatiedistrict/stadscampus. Dus leer- 
en werkmilieu, broedplaats, innovatiehub. 
Daarmee  vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, onderzoek 
en onderwijs.  

Innovaties op het gebied van: CO2-neutraal, 
energieneutraal, waterneutraal, biologisch en 
technologisch circulair, digitalisering, big data. 
Nieuwe duurzaamheidconcepten. 
 

Bereikbaarheid wordt versterkt door voetgangers alle 
ruimte te geven. Afhankelijkheid van voor- en natransport 
neemt af – daardoor minder druk op openbare ruimte, 
minder uitstoot, etc. 

Wonen in verschillende gebieden: rustig, park en plein, 
reuring. 
Werken met keuze uit: rustig kantoor of multi-use atelier. 
Openbare ruimte heeft belangrijke ontmoetingsfunctie 

Bestand tegen wateroverlast, droogte of hittestress. 
‘Driedimensionaal groen’ (maaiveld, gevels, daken). 

Veilig voor iedereen. Positieve impact op omliggende 
wijken door betere verbindingen, betere voorzieningen en 
een betere openbare ruimte (minder asfalt en minder 
voertuigen in het zicht).  

Diverse woonconcepten met gemeenschappelijke ruimten. Circulair materiaalgebruik en hergebruik 
 

Veel mensen op straat zorgt voor levendigheid en 
ontmoeting. Draagvlak voor goede voorzieningen en betere 
verbindingen – een optimale wisselwerking. 

Hybride en adaptief gebruik van ruimtes en plekken. Stadslandbouw/moestuinen. Gezonde omgeving. 

Veel bewegen is gezond. Interactie met andere mensen is 
goed voor de geest. 

Gebruikers zijn tevreden. Hoge participatie en 
betrokkenheid 
Buurtcoöperaties. 

‘Afval is voedsel’. 

GEBIEDSKENMERKEN
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11..  EEeenn  oopp  bbeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd  ggeessttooeellddee  sstteeddeelliijjkkee  
oonnttwwiikkkkeelliinngg  

22..  DDee  ssttaadd  aallss  iinnnnoovvaattiieeddiissttrriicctt  33..  EEeenn  kklliimmaaaattbbeesstteennddiigg,,  nnaattuuuurriinncclluussiieeff  eenn  
ggeezzoonndd  sstteeddeelliijjkk  llaannddsscchhaapp  

15-minuten-stad – ontwikkelingen vinden plaats in 
een straal van 1.200 meter rond het 
station/knooppunt. Gecombineerd met 
aantrekkelijke looproutes, functiemenging, 
aantrekkelijke programmering van plinten.  

‘Genereuze’ gebouwen met toegevoegde waarde 
voor omgeving. 

30 procent groen, liefst in volle grond. 

Toepassing ordeningsprincipe STOMP.  Wonen met buitenruimte. Zoveel mogelijk volgens 
circulaire principes gebouwd. 

Natuurinclusief, meerlaags groen, aangepast aan 
stedelijke (geo)morfologie.  

Geen parkeren op maaiveld, lage parkeernormen. 
Mogelijk door mobiliteitshub en deelmobiliteit.  

Gedeelde woon- en werkruimtes: logeerkamers, 
keukens,  gemeenschappelijke ruimtes, gedeelde 
tuinen. 

Klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting 
(infrastructuur/energie/water/afval) 

Voetgangersgebied met sterke voorkeur voor 
gemengde programma’s.  

Voldoende groen, pleinen en parken, daktuinen. Watermanagement gericht op: maximaal 
vasthouden, benutten en bergen, daarna 
afvoeren. 

Netwerkanalyses voor voetgangersstromen. Digital 
twin gebruiken voor gebieds- en 
gebouwmanagement smart cito-technologie 
inzetten voor mensen. Open data.  

Ruimte voor leren en innoveren: innovatielabs, 
campus. 

Landschappelijke verbindingen met en tussen 
wijken. 

‘Spoorboekloos reizen’ biedt optimaal comfort. 
Openbare ruimte voor voetgangers maakt 
ingewikkelde verkeersregels overbodig.  

Buurtcoöperaties om gemeenschappelijke 
voorzieningen te beheren: moestuin, 
energievoorziening, werkplaatsen, etc. 

Betekenisvol groen voor mens en natuur. 

  Ondergrondse ruimtes onderdeel van publieke 
ruimte. 

 

 

ONTWERPPRINCIPES

Gebaseerd op de studiegebieden
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Beeld: Gemeente Den Haag, 2020
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