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op een Nationale 
InvesteringsAgenda 
Auteurs: Co Verdaas en Friso de Zeeuw 

Om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland 
voor staat aan te pakken, is het nodig dat 
rijksmiddelen gebundeld worden in een Nationale 
Investeringsagenda. (emeritus) hoogleraren Co 
Verdaas en Friso de Zeeuw vertellen waarom. 

De vele claims op de ruimte 
maken de (her-)inrichting 
van ons land tot een zeer 
uitdagende sturingsopgave. 

Het PBL-rapport ‘Grote opgaven in een 
beperkte ruimte’ van april 2021 maakt dat 
nog eens duidelijk: woningbouw en 
duurzame verstedelijking zullen moeten 
worden gecombineerd met duurzame 
economische groei, de energietransitie, 
klimaatadaptatie, verbetering van 
(multimodale) bereikbaarheid én een 
transitie van het landelijk gebied. 

Nieuw sturingsconcept 
De ambities en uitgangspunten van de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kunnen 
voor deze sturingsopgave rekenen op 
brede maatschappelijke en politieke 
steun. Daarbij wordt al snel geroepen om 
meer Rijksregie. In de wandelgangen 
wordt met regie dan vaak ‘van bovenaf 
ingrijpen’ bedoeld, maar iedereen voelt 
wel aan dat dat te eenvoudig is. Het is 
juist de kunst om het meervoudige begrip 
‘regie’ hanteerbaar te maken met heldere 
rolverdeling, spelregels, instrumenten en 
middelen van betrokken actoren. 
Dwingende maatregelen zijn dan zelden 
nodig.  

In onze publicatie ‘Na wild west en 
sciencefiction op zoek naar de juiste film’ 
(2020) hebben wij de kenmerken en 
principes van een nieuw sturingsconcept 
voor de verstedelijkingsopgave 
omschreven. En inderdaad, daarin vervult 
het Rijk in het ruimtelijk domein een 
nadrukkelijkere rol dan in de afgelopen 
vijftien jaar. Dit komt met name omdat de 
schaal, urgentie, impact en 
investeringsbehoefte van de 
samenhangende opgaven daartoe 
nopen. Vele gebiedsopgaven zijn op 
allerlei manieren afhankelijk van keuzes 
en daadkracht op hoger schaalniveau, de 
eindverantwoordelijkheid ligt daarom bij 
het Rijk. In dit artikel concentreren wij ons 
op één element van ons sturingsconcept: 
een nationale investeringsagenda (NIA) 
voor de fysieke leefomgeving.

Democratische legitimiteit
De zwakke stee van de integrale Novi-
benadering is het ontbreken van 
financieel (uitvoerings)instrumentarium. 
Dat is versnipperd en ondergebracht bij 
meerdere ministeries: BZK, IenW, LNV en 
EZK. Gemeenten, regio’s, provincies en 
andere organisaties doen doorgaans hun 
best zich voor elke regeling die in hun 

Opinie
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buurt komt te kwalificeren. Dat heeft drie 
nadelen.

Ten eerste belemmert deze sectorale 
oriëntatie het zicht op gecombineerde 
oplossingen en het slim inspelen op mee 
te koppelen belangen. Dit staat het 
bereiken van integrale resultaten in het 
ruimtelijk domein in de weg. Het tweede 
nadeel is dat de fragmentatie de 
aandacht afleidt van het 
samenhangende langetermijnperspectief 
voor regio en gemeenten. Ook dat levert 
louter sectorale investeringen en (dus) 
suboptimale resultaten op. 
Maatschappelijke en private partners 
krijgen geen richting voor de planning 
van hun eigen (langetermijn)
investeringen. 

“De wirwar van 
rijksregelingen 
is alleen door 
ambtenaren en 
adviesbureaus te 
doorgronden”

In de derde plaats valt de wirwar van 
rijksregelingen alleen nog door 
ambtenaren en adviesbureaus te 
doorgronden, hetgeen de democratische 
legitimiteit van bestedingen ondermijnt.     

Regionale allianties
Bij een integrale benadering van de 
ruimtelijke opgaven hoort een brede, 

integrale bekostigingsstructuur. Daar 
zeggen wij gelijk bij dat dit niet identiek is 
aan één megafonds voor alle opgaven. 
Het is immers uitgesloten dat alle 
ruimtelijke beleidsagenda’s binnen één 
ministerie vallen. Dat sluit ook niet aan bij 
de politieke rationaliteit waarbij altijd 
geld voor sectorale doelen gereserveerd 
wordt.

De door ons voorgestelde NIA is voor 
investeringen in het fysieke domein. 
Sectorale bijdrageregelingen waarbij de 
mogelijkheden voor de drie NOVI-
principes (combineren, integreren of 
meekoppelen) zich überhaupt niet 
voordoen, vallen in ieder geval buiten de 
scope van deze agenda. Een NIA heeft 
juist meerwaarde om investeringen vanuit 
het Rijk gericht te laten landen in regio’s 
– zowel stedelijk als landelijk of een 
combinatie van beide – waar een 
integrale opgave extra investeringskracht 
vraagt. 

De toekennings- en bestedingswijze van 
de NIA moet dan ook naadloos aansluiten 
op de genoemde regionale 
investeringsagenda’s die door publieke, 
private en maatschappelijke partners zijn 
vastgesteld in een specifieke regio. 
Regionale allianties worden op deze 
manier uitgedaagd om met een zo 
samenhangend mogelijk ‘bod’ te komen 
waarin de strategisch-maatschappelijke 
waarde van projecten voor de regio goed 
is onderbouwd. 

Onlosmakelijk verbonden
Voor het stedelijk en te verstedelijken 
gebied op het regionale schaalniveau kan 
de NIA financieel worden gevoed door 
een structureel gemaakte 
Woningbouwimpuls. Deze impuls bevat 
een gedeeltelijke bekostiging van de 
onrendabele toppen van 

woningbouwplannen en ongedekte 
investeringen die kwaliteit en snelheid 
van integrale gebiedsontwikkelingen 
verhogen. Denk hier bijvoorbeeld aan de 
sanering van milieubelastende oude 
functies, klimaatadaptatie op 
gebiedsniveau, natuurherstel en 
landschapsverbetering. 

Wat ons betreft zorgt de NIA ook voor 
gedeeltelijke bekostiging van infra- en 
andere mobiliteitsvoorzieningen, mits 
deze onlosmakelijk met verstedelijking zijn 
verbonden en niet door de 
gebiedsontwikkeling zelf gedragen 
kunnen worden. Voor de fysieke 
transformatie van het landelijke gebied 
ligt een vergelijkbare concentratie van 
rijksmiddelen voor de hand.

Echt toe doen
De les van een decennium van ultra-
decentrale sturing laat zien dat een 
samenhangende aanpak van opgaven 
niet alleen bittere noodzaak is om tot 
uitvoering te komen in de regio. Zo’n 
aanpak is ook cruciaal om nationale en 
regionale middelen van publieke en 
private partijen gerichter en effectiever in 
te zetten. Evidente nationale opgaven in 
het fysieke domein daargelaten, kan het 
Rijk in de regio’s alleen door een 
afgemeten samenspel de rol van 
daadkrachtige regisseur in het ruimtelijke 
domein waarmaken. Verschillende 
ministers kennen bijdragen uit de NIA 
slechts toe aan ‘gerijpte’ regionale 
investeringsagenda’s met ruimtelijke 
ingrepen die er écht toe doen.    

Van de decentrale overheden mag het 
Rijk verwachten dat zij de ambities voor 
wonen, bereikbaarheid, klimaat en 
energie vertalen en opwerken naar een 
RIA. Een nieuwe minister voor Ruimte 
krijgt de opdracht toe te zien op dit 

mechanisme en de eenheid binnen het 
rijksbeleid te bewaken. Hij of zij doet dat 
echter zonder interventie-mogelijkheid in 
sectorale bestedingsdoelen zelf, want dat 
leidt enkel tot departementale twisten die 
niets opleveren. 

Deze manier van denken en opereren, 
waarbij Rijk en regio in een nieuwe 
constellatie gerichter, integraler en voor 
de lange termijn samenwerken, begint 
steeds meer te resoneren. Aan een 
volgend kabinet om het denkwerk en de 
aangereikte ideeën te vertalen naar een 
bijgesteld perspectief op inhoud en 
uitvoering!

“De les van een 
decennium van 
ultra-decentrale 
sturing: een 
samenhangende 
aanpak van 
opgaven is 
bittere noodzaak 
voor uitvoering 
in de regio”

Rotterdam, Shutterstock 
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Ring Rotterdam 
als lab voor een 
integrale aanpak
 

Het ministerie van IenW heeft de Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling en de Vereniging 
Deltametropool gevraagd de mogelijkheden 
te verkennen voor een toekomstbestendige 
(her)ontwikkeling van de Ring Rotterdam en 
omgeving. Welke ontwerp- en sturingsaanpak 
hoort daarbij? “Niet de wil, maar de systematiek 
staan duurzame verstedelijking in de weg.”  

Integraal samenwerken is de 
toekomst, zeker nu we zien 
hoezeer verschillende 
opgaven op elkaar inwerken 

en we ons steeds meer realiseren dat 
middelen schaars zijn. De aansluiting van 
de A16 op de A20 van de Ring Rotterdam 
(de grootste en drukste ringweg van 
Nederland) is een opgave waar dit door 
de combinatie van stedelijkheid én groen 
landschap bij uitstek speelt. Naast 
verdichting door woningbouw en 
revitalisering van bedrijvenzones moet 
hier worden geanticipeerd op een 
veranderende mobiliteitsvraag, de 
energietransitie en de gevolgen van 
klimaatverandering. Het zijn allemaal 
thema’s die om samenwerking vragen, 
dwars door schalen en sectoren heen. 
Hoe lukt het hierbij om de gewenste 
integrale aanpak voor elkaar te krijgen? 

Publiek-publieke fragmentatie 
De ontwerp- en sturingsaanpak voor 
opgaven als de Ring Rotterdam, waarin 
rijksinfrastructuur een dominante rol 
speelt, blijkt in de praktijk gefragmen-
teerd. In verschillende overlegorganen 
proberen overheden sectorale opgaven 
dichter bij elkaar te brengen, zoals de 
Mobiliteitstafel Zuidelijke Randstad (MtZR) 
en Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). De 
partijen in deze regionale verbanden zijn 
deels dezelfde (ministerie, provincie, regio 
en gemeenten). Daar naast heeft de 
gemeente Rotterdam andere trajecten 
opgezet waarbinnen publiek-publiek 
overleg en (ontwerpend) onderzoek met 
lokale experts plaatsvindt. 

Uiteraard heerst er onder alle partijen de 
hoop dat de inspanningen leiden tot 
integrale plannen en samenhangende 
investeringen. Uit onze verkenning blijkt 
dat partijen naast de financieel-
economische ook de maatschappelijke 
effecten (gezondheid, welzijn) bij de keuze 
voor ruimtelijke oplossingen mee willen 
nemen. Zij stellen de juiste vragen: wat 
levert het op voor de burger? En wat is 
van daaruit onze gezamenlijke taak en 
opgave?

Toch blijkt uit onze verkenning dat geens-
zins duidelijk is hoe de inspanningen zich 
tot elkaar verhouden. Het is ook niet 
helder hoe deze aanpak tot samen-

hangende ruimtelijke investeringen kan 
leiden. Het overleg ‘door de schalen heen’ 
getuigt van veel goede wil, maar het 
ontbreekt (nog) aan het vermogen om 
inzichten uit integrale ontwerpstudies ook 
richting uitvoering te geleiden. Uit onze 
gesprekken met vertegenwoordigers van 
gemeente, regio, provincie en Rijk blijkt 
dat er over en weer nog altijd veel 
aannames worden gedaan over elkaars 
handelingsmotieven, investe rings  criteria 
en proces voorwaarden. 

Tekenen en rekenen
De taaiheid van het door schotten en 
lagen heen werken wordt momenteel 
versterkt door een gebrek aan middelen 
en procedures om partijen gezamenlijk 
aan integrale ruimtelijke oplossingen te 
laten tekenen en rekenen. In de syste-
matiek van de MIRT-verkenning - de 
rijksprocedure die normaliter leidt tot een 
publieke investering - is de maatschap pe-
lijke kosten-batenanalyse (MKBA) een 
belangrijk instrument om project-
voorstellen te wegen. De systematiek 
moet volgens onze gesprekspartners 
echter meer ruimte bieden voor dialoog 

tussen sectoren en disciplines, het maat-
schappelijk doorrekenen van ontwerp-
varianten, en het verwerken van voort-
schrij dend inzicht in de plan uitwerking. 
Ontwerpstudies en hieruit voortvloeiende 
innovatie zijn namelijk gebaat bij een 
dynamisch en open proces tussen 
publieke, private en maatschap pe lijke 
partijen; alleen zo wordt de kans op de 
gewenste integratie van opgaven 
vergroot.

Geen ideeënfabriek
Ontwikkelende en bouwende partijen 
onderschrijven in gesprek met ons dat 
het, in belang van meervoudige 
waardecreatie, wenselijk is om de 
opgaven in Rotterdam integraal en in 
onderlinge samenhang aan te pakken. 
Zij willen echter niet gebruikt worden als 
louter een ideeënfabriek, maar vooral als 
partner van ontwerpstudies die ook tot 
concrete uitvoering leiden. De slag van de 
door hen gemaakte plannen naar een 
ontwikkelstrategie met een publieke 
investeringsagenda blijkt een grote. 
De huidige publiek-publieke overleg-
structuur heeft voor hen een (te) onzekere 

uitkomst en lange doorlooptijd. Als de 
private partijen gevraagd wordt te 
co-investeren, moeten zij er ook op 
kunnen rekenen dat er binnen vijf tot tien 
jaar gebouwd kan worden. Ze pleiten er 
dan ook voor om de opgaven behapbaar 
te houden, het aantal beslissers dat bij 
elkaar aan tafel komt te zitten zo klein 
mogelijk te houden, en ervoor te zorgen 
dat er één persoon is die met mandaat 
“dwars door de lijnorganisaties heen kan 
walsen” als dat nodig is. 

Onze verkenning van de ontwerp- en 
sturingsopgave voor de Ring Rotterdam 
laat zo zien dat het niet het draagvlak, 
maar de huidige systematiek is die een 
sterke(re) relatie tussen integrale 
ontwerpstudies en gebiedsgerichte 
uitvoeringsagenda’s voor duurzame 
verstedelijking in de weg zit. Hoog tijd dus 
om deze te doorbreken.
 
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling blijft 
een (kennis)rol spelen bij deze 
uitdagende, institutionele ontwerp-
opgave. Op www.gebiedsontwikkeling.nu 
doen wij hier regelmatig verslag van.

Onder-
zoek

Illustratie: 
Rémon Mulder 

Auteurs: Tom Daamen en Ineke Lammers 
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Dat klimaatverandering in het laaggelegen 
Nederland risico’s met zich meebrengt is 
bekend. Het ontbreekt alleen aan de nodige 
urgentie om onze leefomgeving klimaatbestendig 
te maken. Uit onderzoek van de Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling onder overheden, beleggers 
en ontwikkelaars blijkt dat de aanpak van 
klimaatrisico’s een gezamenlijke taal en 
interdisciplinaire samenwerking vraagt.

De stijgende zeespiegel, 
bodemdaling, extremere 
weerpatronen en droogte: 
klimaatverandering zorgt 

voor nieuwe risico’s en dus uitdagingen 
voor gebiedsontwikkeling, met name in 
laaggelegen, kwetsbare gebieden in de 
Randstad. Tegelijkertijd zijn dit de meest 
gewilde gebieden van ons land: het 
woningtekort moet hier voor een groot 
deel worden opgelost en uitbaters van 
nieuwe commerciële en industriële 
activiteiten zoeken juist hier naar een 
plek. Om ervoor te zorgen dat we onze 
leefomgeving kunnen blijven gebruiken en 
dat zij haar waarde behoudt, zijn 
gigantische investeringen en innovaties 
nodig. Dat stelt onze veerkracht op de 
proef – en roept vragen op over hoe we 
met klimaatrisico’s om moeten gaan. 

Climate proof-deltasysteem
Voorbeelden in de Verenigde Staten 
waar, als gevolg van klimaatverandering 
overstromingsrisico’s toegenomen zijn, 
laten zien dat stedelijke gebieden met 
hoge klimaatrisico’s te maken krijgen met 
waardedalingen en groeiende kosten 
voor beheer en exploitatie. Ook worden 

hier geplande investeringen in publieke 
infrastructuur heroverwogen. Een neer-
gaande spiraal dreigt. 

Dergelijke observaties zorgen ervoor dat 
zowel in Nederland als daarbuiten steeds 
meer partijen de relaties tussen 
vastgoed, infrastructuur en klimaat-
risico’s beginnen te verkennen. Zo 
onderzoeken ontwerpers en ontwikke-
laars strategieën om gebieden en 
gebouwen meer veerkrachtig te maken 
voor de gevolgen van klimaat-
verandering. Beleggers houden zich bezig 
met het in kaart brengen van risico’s en 
het uitwerken van manieren om deze mee 
te nemen in hun investeringsbeslissingen. 
Maar ook de stedelijke, regionale en 
nationale infrastructuurbeheerders zijn 
begonnen om scenario’s voor een climate 
proof-deltasysteem te verkennen.  

Interdisciplinair forum
Wat hierbij nog ontbreekt, is een inter-
disciplinaire benadering en aanpak. Het 
overgrote deel van ons vastgoed en 
infrastructuur is bijvoorbeeld niet 
ontworpen met de laatste inzichten over 
klimaatverandering. Natuurlijk kunnen op 
gebouwniveau specifieke oplossingen 
bedacht worden, maar het is zaak een 
aanpak voor de gehele leefomgeving te 
formuleren. De praktijk is niettemin dat 
investeringen in ruimte en infrastructuur 
voor klimaatadaptatie nog gefragmen-
teerd plaatsvinden. Integrale analyses 
van de risico’s (financieel, technisch, 
juridisch en politiek-bestuurlijk) ontbreken 
en een afgestemde adaptatiestrategie 
tussen overheid en markt is nog ver weg. 

Als startpunt voor samenwerking is een 
gezamenlijke dialoog nodig. Klimaat-
risico’s zijn namelijk complex en 
dynamisch. Daardoor is een gefragmen-
teerd beeld ontstaan bij partijen over wat 
de risico’s nu precies zijn en hoe daarmee 
om te gaan. Bernardo Korenberg, Head 
of Sustainability & Innovation bij 
Bouwinvest, beaamt dit beeld. “De 
vastgoed- en investerings sector heeft 
een gemeenschappelijke taal nodig. We 
willen appels met appels kunnen 
vergelijken om de juiste investeringen te 
kunnen doen.” Het is volgens Korenberg 
dan ook een goed idee om een forum op 
te zetten waar deelnemers online en 
tijdens bijeen komsten analyses samen-
brengen en interdisciplinair met elkaar 

praten, om vervolgens tot innovatieve 
samenwerking te komen.

Gevoelige informatie
Actoren in de vastgoedsector, van 
ontwikkelaars en beleggers tot planners 
en overheden, hebben baat bij een 
integrale strategie voor verschillende 
klimaatrisico’s, gebaseerd op state of the 
art klimaatwetenschap. Wieke Tas, 
afdelingshoofd klimaatadaptatie en 
bestuur bij het Ministerie van IenW, weet 
dat klimaatrisico’s nog beperkt worden 
meegenomen in het plannen van de 
enorme woningbouwopgave waar 
Nederland voor staat. Nieuwe soorten 
(risico)analyses kunnen (in combinatie 
met structureel overleg tussen gezag-
hebbende actoren uit de praktijk) helpen 
om de nodige afwegingskaders te 

Onder-
zoek

Klimaatrisico’s vereisen 
veerkracht en samenwerking 
in gebiedsontwikkeling

Illustratie: Esther Dijkstra 

“We willen 
appels met 
appels kunnen 
vergelijken om 
de juiste inves-
teringen te doen”

Over dit onderzoek
Dit artikel is een verkorte weergave van 
het onderzoeksvoorstel dat de 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling heeft 
ontwikkeld voor de Nationale 
Wetenschaps Agenda (NWA), samen 
met de Universiteit Utrecht, Maastricht 
University, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Wageningen University & Research, 
Hogeschool Rotterdam, Deltares, 
PGGM, Waternet/Waterschap AGV, 
Arcadis, AMS Institute, Bouwinvest, 
Ministerie IenW, Vereniging 
Deltametropool, ULI en de Gemeente 
Amsterdam. In dit voorstel stellen wij de 
vraag hoe onderzoek en praktijk 
kunnen interveniëren in het beheer van 
de gebouwde omgeving om met 
klimaatrisico’s om te gaan. In ons 
onderzoek willen we klimaatrisico’s 
integraal benaderen. Hierin is de 
uitkomst als geheel groter dan de 
individuele veerkracht van stedelijke 
gebieden, zowel op financieel, fysiek 
als maatschappelijk vlak.

Auteurs: Arthur Verwayen 
en Tom Daamen 
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Hoe serieus nemen we dat hele klimaatpro-
bleem echt? We blijven maar hameren op het 
realiseren van reeds bedachte, maar weinig 
klimaatadaptieve plannen om een miljoen 
woningen te leveren. Waar zijn toch de woke 
gebiedsontwikkelaars? 

In april stonden gerenommeerde 
klimaatwetenschappers in The 
Conversation stil bij hun ‘ontwaken’. 
Zij stonden er versteld van hoe ze mee 
hebben kunnen gaan met net zero-
doelstellingen die uitgaan van het 
compenseren van vervuilende emissies, 
en zo kostbare tijd hebben verspild om 
aan echte klimaatoplossingen te 
werken.

Wat kunnen gebiedsontwikkelaars van 
deze woke wetenschappers leren? Ten 
eerste dat klimaatverandering nu om 
aanpassing vraagt. We weten dat het 
klimaat verandert en dat dat de 
komende decennia doorzet. 
De problemen met het grondwater en 
bodemdaling zullen op meer plekken 
dan alleen in Gouda prangend worden. 
Verdroging brengt nieuwe, deels nog 
onbekende risico’s, naast die van 
piekbuien, wassend water en 
zeespiegelstijging. 

Investeringen in ruimtelijke ontwikke-
lingen doen we doorgaans voor enkele 
decennia, soms wel een eeuw. Dat 
betekent aanpassingen en aanpasbaar-
heid aan het veranderende klimaat op 
het niveau van gebouw, maar vooral ook 
op het niveau van gebied en regio. 
Op die laatste twee niveaus kunnen 
wakkere gebiedsontwikkelaars het 
voortouw nemen in het ontwerpen van 
nieuwe adaptieve concepten. Zo is in 
Hamburg al zo’n twintig jaar geleden 
een woonwijk op twee niveaus 
ontwikkeld, in geval van overstroming. 
In Mexico-Stad wordt hard gewerkt 
aan het herstel van de overgebleven 
moerasgebieden om drinkwater-
voorraden voor de toekomst te 
behouden (want wat is een stad zonder 
drinkwater?) en de bodemdaling te 

vertragen. In Florida worden 
ontwikkelaars ook wakker, nu 
landinwaarts (en dus hoger gelegen) 
wonen snel aan populariteit wint, met 
mogelijk flinke negatieve gevolgen voor 
de waarde van de luxe, maar lager 
gelegen waterfront-ontwikkelingen.

In Nederland, deltagebied, is het in ons 
sterk gedecentraliseerde systeem van 
ruimtelijke besluitvorming aan gebieds-
ontwikkelaars om deze adaptatie-
vraagstukken op te pakken. We moeten 
niet alleen denken vanuit lokale 
oplossingen als wadi’s, waterpleinen en 
slotgrachten, maar vooral vanuit het 
regionale watersysteem, met aandacht 
voor de toekomstige veerkracht van 
gebieden die meer te maken krijgen met 
voortdurende stress en zo nu en dan 
ontwrichtende overlast. Het ontwikkelen 
van een gedeeld perspectief op de 
toekomst van onze delta voorkomt dat 
tegenstrijdige plannen of halfbakken 
compromissen worden gesloten, die 
leiden tot waardedaling van vastgoed, 
en op langere termijn tot een neer-
gaande ruimtelijk-economische spiraal 
met een paar winnaars en veel 
verliezers.  

Tot nu toe wordt er over dit soort 
toekomsten vooral nagedacht vanuit de 
waterwereld, ruimtelijke planning en 
vastgoedfinanciering, elk met hun eigen 
definities en perspectief op risico’s en 
wenselijke aanpakken. 
Gebiedsontwikkelaars werken momen-
teel aan grote, overkoepelende opgaven 
die de toon zetten voor verdere ontwik-
ke lingen van het land. Juist zij zijn 
daarom aan zet om het voortouw te 
nemen in klimaatadaptieve 
ontwikkelingen.

formuleren, aldus Tas. Maarten Jennen, 
pensioenbelegger bij PGGM, heeft hier 
grote behoefte aan. “Het is al moeilijk om 
een goede analyse te maken, maar het is 
nog moeilijker om op die analyse acties te 
baseren”.  

In Nederland tekenen zich de eerste 
prijseffecten af in de vastgoedmarkt op 
risicovolle plekken, zegt Piet Eichholtz, 
hoogleraar Real Estate Finance aan de 
Maastricht University. Toch is onduidelijk 
of en wanneer we dat in de laaggelegen 
zones van ons land echt gaan merken. 
“We bouwen nog steeds op de meest 
kwetsbare plekken, want de woning-
prijzen in Amsterdam zijn nog steeds 
hoger dan op de Veluwe”, merkt Marleen 
van Rijswick, hoogleraar Europees en 
Nationaal Waterrecht aan de Universiteit 
Utrecht, op. 

Om de exacte gevolgen van klimaat-
verandering voor onze leefomgeving in te 
schatten is het nodig om klimaatrisico-
analyses en vastgoedmarktstudies met 
elkaar te verbinden. Op deze manier 
ontstaat inzicht over hoe klimaatrisico’s 
invloed (gaan) hebben op de waarde van 
vastgoed. Omdat het hier om financieel 
en politiek gevoelige informatie kan gaan 
- en het gesprek hierover een effect op 
vastgoedprijzen kan hebben - is het van 
belang dat onderzoeksresultaten in een 
veilige, vertrouwelijke omgeving kunnen 
worden uitgewisseld. 

Publiek-private adaptatie
Een ander probleem dat speelt bij het 
effect van klimaatrisico’s op vastgoed-
waarde is dat bestaande wet- en rege l-
geving niet of nauwelijks is toegesneden 
op de financiële en maatschappelijke 
effecten van klimaatverandering. Van 
Rijswick: “Voor een groot aantal kwets-
bare infra structuren zijn eigenaren en 
investeerders zich nog niet bewust van de 
risico’s en van hun wettelijke verantwoor-
delijk heden. Soms is onduidelijk wie welke 
verantwoor delijkheid heeft om deze 
problematiek goed te adresseren”. 

Het is daarom van groot belang dat het 
vraagstuk van klimaatrisico’s vanuit 

verschillende perspectieven wordt 
bekeken. Door bijvoorbeeld wetenschap 
en praktijk bij elkaar te brengen, kunnen 
incidenten worden onderscheiden van 
structurele veranderingen in de kwets-
baarheid van gebouwen en infra-
structuren. Ook kunnen de maatschap-
pelijke gevolgen worden onderzocht van 
een ieder-voor-zich-aanpak versus een 
gezamenlijke, gebieds- en regiogerichte 
strategie tussen private vastgoed- en 
publieke infrastructuurmanagers. De 
verwachting is dat dit overleg partijen 
prikkelt om gezamenlijke strategieën voor 
klimaatadaptatie te ontwikkelen. 

Overheden, beleggers en hypotheek-
verstrekkers, maar ook woningcorporaties 
en eigen woningbezitters hebben in 
theorie een gedeeld belang om de 
kwetsbare gebieden van ons land 
veerkrachtig te maken voor de gevolgen 
van klimaatverandering. 
Toonaangevende analyses vanuit de 
meest relevante disciplines en een 
structurele, integrale dialoog tussen 
belanghebbenden zou een gezamenlijke 
aanpak mogelijk moeten maken. Door 
deze via ontwerpend onderzoek in praktijk 
te brengen, kan vervolgens worden getest 
of er ook politiek en maatschappelijk 
draagvlak is voor de publiek-private 
adaptatiemaatregelen. Hierdoor worden 
niet alleen gebouwen, maar hele wijken en 
gebieden veerkrachtiger.

Illustratie: Robin Duister

“Eigenaren en 
investeerders 
zijn zich nog niet 
bewust van hun 
risico’s en 
verantwoorde-
lijkheden”
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Door Waterfront 
is Harderwijk nooit 
meer hetzelfde 
Met 1.200 van de 3.200 uitgebrachte stemmen was de 
gebiedsontwikkeling Waterfront Harderwijk de 
overduidelijke winnaar van de publieksprijs van de 
SKG Award 2021. Bewoners, inwoners, gemeente en 
ontwikkelaars lijken enorm tevreden te zijn met de 
ontwikkelingen van de laatste 25 jaar. Maar wat maakt 
deze gebiedsontwikkeling zo bijzonder? En hoe kijken de 
prijswinnaars zelf naar het proces? 

Veel dagjesmensen en 
toeristen zullen eind vorige 
eeuw en begin deze eeuw 
raar hebben opgekeken bij 

hun eerste bezoek aan Harderwijk.  
Op de kaart lijkt de binnenstad van de 
Hanzestad aan het water te liggen, maar 
in de praktijk stuit je op een enorm 
parkeerterrein voor de bezoekers van het 
Dolfinarium, een jachthaven en een grote 
asbestfabriek. Niet de entree die je als 
stad wilt hebben, vinden ze ook op het 
gemeentehuis. “Onze kustlijn leek een 
veredeld parkeerterrein”, geeft Bert van 
Bijsteren, VVD-wethouder in Harderwijk 
met Waterfront in zijn portefeuille, direct 
toe. “Daarnaast zaten we met een 
hopeloos verouderd industrieterrein met 
een groot asbestvervuilingsprobleem.”

Een harde conclusie die vraagt om actie 
vanuit de gemeente. De eerste plannen 
komen in de jaren ’90 op tafel. Het idee is 
om met het project een aantal vliegen in 
één klap te slaan: de vervuilende 
industrie naar de rand van de stad 
verplaatsen, op de schone grond nieuwe 

huizen en voorzieningen realiseren in een 
mooie wijk, en een binnenstad die weer 
aan het water ligt. Maar door de 
schaalgrootte komt het project moeilijk 
van de grond. “Bewoners, ondernemers, 
de politiek: Harderwijk heeft moeten 
wennen aan dit project. De plannen 
werden ook niet direct enthousiast 
onthaald. Kost een hoop geld, is dit nou 
allemaal wel nodig, is het project niet te 
groot voor Harderwijk?”

Beeldbepalend
De zorgen van de bewoners zijn 
begrijpelijk. Voor een stad met een kleine 
50 duizend inwoners is Waterfront een 
enorm project. Allereerst zijn de cijfers 
indrukwekkend. Ruim 1.800 nieuwe 
woningen in drie verschillende fases, een 
stadsstrand, een nieuwe jachthaven en 
een lange boulevard door het hele 
gebied. En dan brengt de locatie door de 
aanwezigheid van de asbestfabriek nog 
een andere moeilijkheid met zich mee: 
een bodemsanering (uitgevoerd door 
Boskalis) inclusief land afgraven en 
opspuiten. 

“Voor het grootste deel geldt: waar land 
was, is nu water en waar water was, is nu 
land”, illustreert Casper Grondel de 
complexiteit van het project. Namens 

projectontwikkelaar Synchroon begeleidt 
hij de eerste twee fases, ongeveer 900 
woningen, van de ontwikkeling. “Dat is 
het bijzondere van deze planontwikkeling. 
De eerste bewoners hebben we met 
bootjes naar de plek gevaren waar hun 
huis gebouwd ging worden, een andere 
manier was er niet.”

Ook voor een expert als Grondel was 
Waterfront vanaf het begin zeker geen 
alledaags project. “Het is sowieso een 
grote gebiedsontwikkeling, maar voor 
een stad als Harderwijk al helemaal. 
Zelden ontwikkel je een gebied dat ook 
voor een stad zo beeldbepalend is. 
Waterfront verandert de hele binnenstad 
voorgoed en er zijn zoveel 
omgevingsfactoren om rekening mee te 
houden. Het belang voor Harderwijk is 
daarmee ook heel groot. Heel anders dan 
dat je aan de rand van de stad een 
nieuwe wijk bouwt.”

Nek uitsteken
Het droombeeld van een stad die niet met 
haar rug naar het water ligt maar juist 
met haar gezicht, zorgt begin deze eeuw 
in de lokale politiek voor de overtuiging 
dat Waterfront er ondanks alle doem-
scenario’s moest komen. “Iedereen was er 
vooral van overtuigd dat het sowieso niet 
goed kwam als we bleven hangen in het 
jaren 60-toerisme en recreatie”, weet Van 
Bijsteren nog. “Maar er zijn ook heel 

Casus

Auteur: Jasper Monster 
Foto's: Sebastiaan van Damme, Synchroon 
Kaartje: Ineke Lammers 
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moeilijke tijden geweest. Lastige 
discussies, veel emoties. Zeker in de crisis, 
rond 2010, was het af en toe twijfelachtig 
of we alle ballen wel in de lucht konden 
houden. De plannen zijn in die tijd ook 
aangepast, maar we hebben toch 
doorgezet. Allemaal vanuit de overtuiging 
dat als we dit niet zouden doen, 
Harderwijk echt de boot zou missen. We 
hadden het lef om dé kans te pakken, 
want die zagen we.”
De moeilijke momenten zorgen ervoor dat 

er uiteindelijk bijna acht jaar verstrijkt 
tussen het moment dat Ontwikkelings-
combinatie Waterfront Harderwijk 
(TBI-bedrijven Synchroon en Koopmans 
Bouw) in 2006 de prijsvraag wint voor het 
ontwikkelen van de eerste twee fases en 
het moment dat de eerste palen de grond 
ingaan. Grondel: “Ik heb er altijd geloof in 
gehad dat het een prachtig project zou 
worden, maar het is best moeilijk 
enthousiasme vast te houden als er niet 
wordt gebouwd. Dan kwam er ook nog de 
crisis, het werd een optelsom van allerlei 
tegenslagen. Je moet elkaar in moeilijke 
tijden wel blijven vertellen hoe mooi het 
gaat worden, want dat kan je best snel 
vergeten.”

Momentum
Om ook de bewoners van Harderwijk 
enthousiast te krijgen (en vooral ook te 
houden) voor dit enorme project, hakken 
Synchroon en de gemeente aan het begin 
van de eerste fase een belangrijke knoop 
door. Ze beginnen de ontwikkeling niet 
met het bouwen van woningen, maar met 
de aanleg van het Stadseiland: een 
opgespoten stuk land met horeca, 
stadsstrand en recreatievoorzieningen 
voor alle Harderwijkers. Van Bijsteren: “De 
bewoners waren kritisch, wat gaat daar 
komen? Met het Stadseiland en ook de 
haven die we gecreëerd hebben, hebben 
inwoners vanaf het begin mee geprofi-
teerd van de ontwikkelingen in het 

Waterfront. Die twee onderdelen hebben 
we bewust naar voren gehaald.” 

Maarten van Dooren, sinds een jaar 
projectmanager van de derde en laatste 
fase van Waterfront bij de gemeente 
Harderwijk, ziet dat die keuze nog steeds 
een positieve invloed heeft op de rest van 
het project. “We hebben toen momentum 
gecreëerd in de gebiedsontwikkeling. Dat 
was een belangrijke strategische les. 
Normaal gesproken kijk je naar het 

financiële aspect en zeg je: het 
Stadseiland levert niet direct iets op en 
kost alleen maar geld, dus dat doen we 
later pas. Maar juist door het wel aan het 
begin te doen, is er een dynamiek 
ontstaan waarin iedereen zag: dit is 
serieus en dit gaat de gemeente echt 
doen. Heel Harderwijk profiteert en niet 
alleen de bewoners van de nieuwe 
woningen. Dat geeft vertrouwen bij 
bewoners en ook bij marktpartijen.” 

Geen excellente score
De ontwikkelingen in fase 1 en 2 zijn 
inmiddels al over de helft en sommige 
bewoners hebben al ruim zes jaar de 
sleutel van hun huis. In 2025 moet 
ontwikkelaar Synchroon de laatste 
woningen van deze fases opleveren. 

Tegelijkertijd werken andere partijen een 
paar honderd meter verderop onder 
leiding van Van Dooren aan het begin van 
de derde en laatste fase van Waterfront. 
“De mensen die er nu al wonen, wonen 
ook echt in een afgerond geheel. Met 
fase 3 sluiten we aan op de eerder 
gebouwde deelgebieden.”

In die aankomende fase is er ook ruimte 
om de lessen die geleerd zijn uit de eerste 
twee fases in de praktijk te brengen. De 

belangrijkste daarvan is volgens alle 
betrokkenen het groen- en duurzaam-
heidsaspect. “Met de wetenschap van nu 
had het net even iets duurzamer 
gemogen”, zegt Van Bijsteren. Van de 
hoeveelheid groen tot de materiaal-
keuzes, duurzaamheid stond destijds ni et 
bovenaan het lijstje. “Tien jaar geleden 
was het gewoon heel anders dan nu, ik 
neem het ook niemand kwalijk. Gelukkig 
houden we daar in fase 3 wel voldoende 
rekening mee.” Grondel sluit zich bij die 
woorden aan. “Bij gebiedsontwikkelingen 
die nu starten, is duurzaamheid altijd een 
van de belangrijke selectiecriteria, maar 
dat was bij de start van dit project niet zo. 
Door de grondsanering is het een 
duurzame ontwikkeling en zijn er zeker 
onderdelen die we goed hebben 

aangepakt. Maar ik denk niet per se dat 
wij excellent gescoord hebben op dat 
aspect.” 

Nooit meer hetzelfde
Aan Van Dooren en zijn collega’s de taak 
om die achterstand dubbel en dwars 
goed te maken tussen nu en 2030, 
wanneer de laatste woningen worden 
opgeleverd. Vol enthousiasme vertelt hij 
over de enorm ambitieuze plannen die er 
zijn voor de laatste fase, met onder 

andere een warmtenet waarop ook 
andere wijken in het plangebied kunnen 
worden aangesloten. Maar, zegt Van 
Dooren: “De werkelijke waarde van deze 
gebiedsontwikkeling zit niet in de 
woningen die wij realiseren, maar in de 
keuze die vijfentwintig jaar geleden is 
gemaakt om alle problemen tegelijk aan 
te pakken. Ondanks verschillende 
crisissen zijn de plannen grotendeels 
overeind gebleven en dat vind ik een 
prestatie van formaat. Het roer is altijd 
recht gehouden.”

De wethouder sluit zich bij die woorden 
aan. “Het ging niet meer alleen om 
wonen, de binnenstad, recreatie of het 
verplaatsen van fabrieken. We wisten dat 
Harderwijk nooit meer hetzelfde zou 
worden. Daar zijn we met z’n allen voor 
blijven gaan, ook met de marktpartijen en 
ook in lastige tijden.” 

De SKG reikt ieder jaar de SKG Award 
uit voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
In 2021 wonnen Rhapsody in 
Amsterdam en Proeftuin Erasmusveld in 
Den Haag de juryprijs. Ook kunnen 
lezers van Gebiedsontwikkeling.nu hun 
stem uitbrengen voor de publieksprijs. 
Deze werd dit jaar gewonnen door 
Waterfront Harderwijk.

“Je moet elkaar in moeilijke tijden 
blijven vertellen hoe mooi het 
gaat worden, want dat kan je 
snel vergeten”

Waterfront Harderwijk



De duurzame 
dilemma’s van 
de gemeente 
Almere

Het uitspreken van duurzame ambities lijkt de 
status quo in gebiedsontwikkeling, maar hoe 
maken we projecten écht duurzaam? Liesl Vivier, 
adjunct-manager gebiedsontwikkeling bij de 
gemeente Almere (die net lid is geworden van de 
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling), licht toe 
tegen welke barrières zij aanloopt – en hoe zij 
deze slecht.

→ Voor welke grote opgaven in 
gebiedsontwikkeling staat de 
gemeente Almere de komende 
jaren?

Zoals veel andere steden kent Almere een 
grote woningbouwopgave. Almere is altijd 
erg gericht geweest op stadsuitbreiding, 
maar momenteel is de focus aan het 
verschuiven naar binnenstedelijke trans-
formaties. Een deel van het vastgoed in 
Almere bestaat al bijna 50 jaar, dus dit is 
het moment om te na te gaan of dat 
vastgoed aan transformatie of sloop en 
nieuwbouw toe is. De opgave is vooral 
hoe we dit duurzaam kunnen doen. 

Sommige duurzaamheidsthema’s krijgen 
in Almere al veel aandacht, zoals 
klimaatadaptatie en biodiversiteit, maar 
andere nog veel minder, zoals circulariteit 
en duurzame mobiliteit. Met de ‘Leidraad 
Duurzame Gebiedsontwikkeling’ doen we 
nu pilots in Nobelhorst, Europakwartier 
Oost-2 en Olympiakwartier-Oost. 

→ Tegen welke barrières loop je op 
wanneer je projecten 
daadwerkelijk duurzaam wilt 
maken? 

Hoewel niet alle ingrepen veel geld 
hoeven te kosten, is duurzaam bouwen 
nog steeds duurder dan traditioneel 
bouwen. Denk bijvoorbeeld aan circulair 
bouwen of houtbouw. Omdat grondprijzen 
worden berekend volgens de residuele 
methode, gaan deze omlaag wanneer de 
bouwkosten stijgen. Niet elke gemeente 
kan zich deze lagere opbrengsten 
veroorloven. 

Ook lopen we tegen bestaande werk-
wijzen en regelgeving aan. Een voorbeeld: 
in onze Leidraad Duurzame Gebiedsont-
wik keling staat de wens om veel bomen in 
de openbare ruimte te planten die voor 

koele plekken in de stad zorgen. Maar er 
zijn ook regels over hoeveel meter bomen 
van façades af moeten staan en van 
leidingtracés verwijderd moeten zijn. Als 
je deze regels bij elkaar op telt, lukt het 
simpelweg niet om voldoende bomen te 
plaatsen. Dan proberen we creatieve 
oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld het 
gebruik van worteldoeken zodat de 
bomen toch dichterbij geplaatst kunnen 
worden. Je moet durven af te stappen 
van het gangbare ‘zo doen we dat altijd’.  

→ Hoe voorkom je dat duurzaam-
heid een opeenstapeling van 
ambities wordt die de markt niet 
meer kan beantwoorden? 

Het heeft geen zin om eisen te stellen aan 
marktpartijen zonder zelf het goede 
voorbeeld te geven. Dat doen we als 
gemeente. We verwachten daarnaast 
niet dat een marktpartij op elk 

duurzaamheidsthema uitblinkt. We stellen 
een basisniveau voor elk thema vast, en 
per project kijken we samen met 
marktpartijen welk thema zich goed leent 
om in dat gebied te excelleren.

→ Duurzaamheid kent meerdere 
edele doelen. Wie moet 
beslissen welke de prioriteit 
krijgt? 

Dat hangt af van de fase van een project. 
In het begin van een project wordt er een 
ontwikkelplan gemaakt dat aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Waar 
we naartoe willen is dat dit ontwikkelplan 
inzicht geeft in de duurzaamheidsambitie 
en de financiële consequenties daarvan. 
In dat geval kan de raad al in de 
beginfase beslissen over de financiering 
van het specifieke thema dat in een 
project uitgewerkt wordt. Het bepalen 
van de thematiek gebeurt nu vaak pas 
later in het proces, en dan blijkt dikwijls 
dat er geen geld voor is. 

Ik denk dat het heel belangrijk is om 
vanaf het begin van een project 
voldoende ruimte in te bouwen voor 
duurzaamheidsambities. Aan de ene kant 
gaat het over fysieke ruimte. Zo nemen 
natuurinclusieve oevers met flauwere 
taluds simpelweg meer ruimte in beslag. 
Aan de andere kant gaat het ook over 
financiële ruimte. Door zo’n oever hou je 
namelijk ook minder uitgeefbare gronden 
over, wat tot minder opbrengsten kan 
leiden. Je moet ook rekening houden met 

hogere investeringen in vastgoed. Dit kan 
bijvoorbeeld door in de grondexploitatie 
met een lagere grondprijs te rekenen, of 
door ergens een risicopotje te hebben. 

→ Investeringen in duurzaamheid 
betalen zich niet altijd direct uit. 
Hoe ga je om met belangen op 
de korte en de lange termijn? 

Sommige duurzaamheidseffecten zijn 
heel zichtbaar, bijvoorbeeld lagere 
energiekosten, maar andere zullen 
bewoners veel minder merken, denk aan 
lagere CO2-waarden. Daarom moeten we 
over naar een systeem waarin we 
projecten niet alleen afrekenen op de 
investeringen die tijdens het project 
worden gedaan, maar naar de kosten op 
de lange termijn: de ‘Total Cost of 
Ownership’.

Waar we naartoe willen, is dat we vooraf 
méér investeren in goede materialen die 
langer meegaan, zodat je later minder 
onderhoudskosten hebt. Daarvoor is het 
nodig om heel scherp inzicht te hebben in 
de potentiële besparingen op de lange 
termijn. Hoe kun je dit bepalen? Welke 
instrumenten zijn ervoor? Alleen wanneer 
we hier goed zicht op hebben, kunnen wij 
gebiedsontwikkelingen écht duurzaam 
realiseren.  

Naast Gemeente Almere zijn SADC en 
Provincie Utrecht in 2021 lid geworden 
van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.
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Auteur: Céline Janssen
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Wat er met data kan 
en waarom we deze 
nog niet gebruiken
Auteurs: Inge Janse en Ruben Visser 

De databomen groeien tot in de hemel, maar toch 
worden hun vruchten nog maar mondjesmaat 
gegeten in gebiedsontwikkeling. Ruben Visser 
(Over Morgen) en Inge Janse (Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling) analyseren wat de 
mogelijkheden zijn, waarom die nog niet benut 
worden, en hoe deze impasse doorbroken kan 
worden.

We weten al langer dat 
gebiedsontwikkeling niet 
meer gaat over het simpel-
 weg ‘stapelen van stenen’ 

of het uitvoeren van projecten. 
In toe nemende mate staat het toevoegen 
van publieke waarde in samenwerkende 
coalities van overheden, projectont -
wikkelaars, maatschappelijke partners, 
inwoners en bedrijven centraal. De NOVI 
en Omgevingswet zetten daarom ook in 
op samenwerking aan gebiedsgerichte 
opgaven.  

Dé oplossing?
Veel gebiedsontwikkelingen zijn niettemin 
vooral gebaseerd op aanpakken en 
methodes die in het verleden succesvol 
waren. De uitdagingen van deze tijd 
vragen óók om gebruik van inzichten en 
analyses uit data. Denk hierbij aan 
complexe vraagstukken, zoals meer-
voudige claims op de ruimte door 
woningbouw, energie, mobiliteit en 
klimaatbeheersing. Uiteraard is data 
daarbij geen maakbaarheids-tool of 
‘heilige graal’. Het is meer een kompas 
dat richting geeft aan oplossingen voor 
gekoppelde opgaven.

Die richting is essentieel voor de samen-
werking in planprocessen van project- en 

gebiedsontwikkelingen. Immers, waar de 
complexiteit en afhankelijkheden 
toenemen, zijn ook belangen en waarden 
van inwoners, bedrijven en organisaties in 
het geding. Zonder inzicht via data is de 
samenwerkingstafel een verzameling 
meningen, belangen en waarden, waar 
het recht van de sterkste geldt. Armpje 
drukken in plaats van co-creatie ligt dan 
op de loer. Kortom, data geeft richting en 
een legitimiteit, en is daarmee cruciaal 
om weloverwogen besluiten te nemen 
voor een toekomstbestendig Nederland. 

Onderbenutting
Toch wordt data nog niet als vanzelf 
omarmd door projectleiders en beleids-
makers in het ruimtelijk domein. Barrières 
voor het gebruik van data variëren van ‘te 
ingewikkeld’, ‘te duur’ en ‘te vaag’ tot en 
met ‘te mooi om waar te zijn’ en ‘ik durf er 
niet op te vertrouwen’. Onbekend maakt 
dus onbemind. Analyse van publicaties 
over datagebruik binnen gebieds-
ontwikke ling levert zes redenen op 
waarom data nog niet (optimaal) wordt 
toegepast in gebiedsontwikkeling.

1. De bestaande cultuur en 
processen in organisaties zijn taai
Werken met data is fundamenteel anders 
dan ontwikkelaars en overheden gewend 
zijn. Dat vereist verandering van de 
bestaande processen en cultuur, en dat 
kost veel tijd.

2. Data(instrumenten) sluiten niet 
aan op de gebruikers
Er zijn heel veel op data gebaseerde tools 
voor gebiedsontwikkeling, maar die 
sluiten niet goed aan op hoe de 
werkelijkheid werkt. Dat komt omdat ze 
vanuit de techniek ontwikkeld worden 
(wat kan er?) en niet vanuit het proces 
(wat is er nodig?).

3. Data is versplinterd over silo’s
Verzamelde en geanalyseerde data is 
vaak versplinterd over mensen en de 
silo’s waarin zij werken. Door die silo’s te 
doorbreken, ontstaat er een volledig 
beeld en kan data in alle fases van 
gebiedsontwikkeling toegepast worden.

4. Niet alle data is beschikbaar
Sommige datasets zijn simpelweg niet 
beschikbaar of onjuist. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). 
Deze dataset is van grote waarde voor 
bijvoorbeeld bodemdalingsproblematiek, 

maar wordt slechts één keer in de zes jaar 
geactualiseerd.

5. Er heerst onbekendheid over 
wat er met data mogelijk is
Gebiedsontwikkelaars weten dat er ‘iets’ 
met ‘data’ mogelijk is, maar zijn niet 
dusdanig geïnformeerd dat ze ermee aan 
de slag willen of kunnen. Zo is er in het 
’Neprom Handboek Projectontwikkeling’ 
één alinea aandacht voor ‘big data’, 
zonder praktische consequenties.

6. Er zijn (beperkende) wettelijke 
en ethische aspecten
Het werken met (grootschalige) data 
heeft formele beperkingen. Niet alles wat 
kan, mag ook eindeloos gedeeld en 
gecombineerd worden. Wie daarbij de 
mist ingaat, kan op flinke boetes rekenen 
van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 
vereist kennis van de formele vereisten.

Het mag helder zijn: datagebruik brengt 
veel inzichten om tot betere oplossingen 
en aanpakken in de gebiedsontwikkeling 
te komen. Tegelijkertijd is het goed om de 
barrières voor datatoepassingen te 
onderkennen en te doorbreken. Alleen 
dan gaan we het potentieel van data ten 
volle benutten. 

Een analyse van publicaties over datage-
bruik binnen gebiedsontwikkeling levert 
zes redenen op waarom data nog niet 
(optimaal) op dit schaalniveau wordt 
toegepast. Op deze site vindt u ook de 
andere artikelen uit de publicatiereeks 
‘data & gebiedsontwikkeling’, zoals over 
wat ons vakgebied kan leren van de 
sectoren vastgoed, mobiliteit en water. 
De artikelen zijn geschreven door de Kring 
van Adviseurs van de SKG en zijn te vinden 
in het dossier ‘data & digitalisering’.

Analyse
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“Data is een 
kompas dat 
 richting geeft 
aan oplossingen 
voor gekoppelde 
opgaven”
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Auteur: Jasper Monster 
Foto's: Meijeske fotografieRhapsody en Proeftuin 

Erasmusveld winnaars 
SKG Award 2021
Rhapsody in Amsterdam en Proeftuin Erasmusveld in Den Haag 
zijn in maart beide uitgeroepen tot winnaar van de SKG Award 
2021. De SKG Award is de Nederlandse prijs voor een bijzonder 
initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling. De vakjury prijst met 
haar keuze twee totaal verschillende duurzame gebiedsontwik-
kelingen. Voor Rhapsody geldt dat dit verdichtingsproject in 
Amsterdam “getuigt van een moedige aanpak”. Niet alleen is het 
gelukt om omgevingskwaliteit toe te voegen pal naast de 
ringweg A10, ten tijde van de ontwikkeling van Rhapsody stond 
de Kolenkitbuurt bekend als ‘slechtste wijk van Nederland’. “Om 
vanuit de crisisperiode op deze plek met zo’n integraal sociaal 
plan te durven ontwikkelen, inclusief private financiering, is 
volgens de jury een voorbeeld van inventief ondernemerslef.” 

Bijzondere mix
Bovendien prijst de jury, onder leiding van hoogleraar gebieds-
ontwikkeling Co Verdaas het in 2019 opgeleverde Rhapsody naar 

ontwerp van Tangram Architekten, voor “een, vooral voor die tijd, 
bijzondere mix van duurzaamheid, sociale inclusie en relevantie 
voor verdichtingsopgaven in andere steden.” 

Nieuwe standaard
Proeftuin Erasmusveld is in tegenstelling tot Rhapsody nog niet 
helemaal gerealiseerd. De jury prijst dit project van gebiedsont-
wikkelaar BPD dat momenteel vorm krijgt aan de rand van Den 
Haag omdat “alle vinkjes van duurzaamheid ook daadwerkelijk 
worden aangetikt.”
De jury ziet hier een aanzet tot een nieuwe standaard op het 
gebied van duurzame gebiedsontwikkeling omdat de aanpak 
ook in andere gebieden toepasbaar is. De jury waardeert onder 
meer “de insteek om voor de klimaatvraagstukken de lat hoog te 
leggen, in de woning, in het gebied, en in de wijk, en zo ook de 
lange termijn te borgen.”

Rhapsody Amsterdam

  Foto: Sander van W
ettem

Proeftuin Erasmusveld - BPD 

Bart Mispelblom Beyer (Tangram 
Architekten, links) en Bas Kalter (BPD) 
nemen de SKG Award in ontvangst voor 
respectievelijk Rhapsody en Proeftuin 
Erasmusveld.



Intelligent ontwerp 
kan niet zonder 
intelligente aanpak
Rhapsody is één van de twee winnaars van de SKG Award 
2021, de Nederlandse prijs voor een bijzonder initiatief in 
duurzame gebiedsontwikkeling. Volgens de jury biedt het 
Amsterdamse woningbouwproject een “bijzondere mix van 
duurzaamheid, sociale inclusie en relevantie voor 
verdichtingsopgaven in andere steden.” Hoe kijken de 
gebiedsregisseurs zelf naar deze ontwikkeling en welke 
lessen hebben zij eruit getrokken?  

De slechtste buurt van 
Nederland aan de ene kant 
en een van de drukste 
snelwegen aan de andere 

kant. De Amsterdamse grond waarop de 
239 woningen van Rhapsody gebouwd 
zijn, is eind 2014 niet erg in trek. Ondanks 
dat er een woonbestemming op het 
gebied ligt, zorgt de combinatie van de 
sandwich tussen de Kolenkitbuurt en de 
A10 én een voortdurende bouwcrisis 
ervoor dat de ontwikkelaars niet in de rij 
staan.  

Extra inspanning
Bart Mispelblom Beyer is het destijds al 
niet met de negatieve beeldvorming 
eens. Niet voor niets heeft hij met zijn 
bureau Tangram architectuur en stedelijk 
landschap jaren hiervoor al plannen voor 
het gebied gemaakt. Wanneer de 
gemeente een tender uitschrijft, krijgt hij 
een telefoontje. “Bart, de gemeente heeft 
de essentie van onze uitgangspunten 
overgenomen, zullen we samen proberen 
dit van de grond te krijgen?”  

Het telefoontje komt van Sanne 
Botterweg, partner bij Urban Sync en 
destijds mede-bedenker van de plannen. 
“Als stadsproducers zijn wij altijd bezig 
met het ontwikkelen van gezonde en 
duurzame gebieden. Wat het mooie was 
aan deze tender, is dat de gemeente 
keek naar welke kwaliteit ze nodig had op 
deze plek, in plaats van te selecteren op 
prijs. Dat was best wel vooruitstrevend, 
want dit gebeurde destijds zeker niet 
overal.” 

Zeven jaar later lijkt die tactiek van de 
gemeente goed te hebben uitgepakt. 
Rhapsody ontving niet alleen de SKG 
Award, ook lijken de vooraf 

geformuleerde doelstellingen voor 
(sociale) duurzaamheid te worden 
gehaald. Het oorspronkelijke groen is 
teruggekeerd, de openbare ruimte is vrij 
toegankelijk, er zijn voorzieningen voor 
sociale cohesie in de buurt en de 
bewoners vormen een afspiegeling van 
de stad, mede doordat de gemeente 
bepaalde dat alle appartementen 
middelhuur moesten zijn. Daarnaast is 15 
procent van de woningen gereserveerd 
voor bewoners uit de Kolenkitbuurt voor 
een betere versmelting met de wijk.

Klaar is Kees
Mispelblom Beyer vindt Rhapsody extra 
interessant omdat de ontwikkeling 
omgekeerd verliep. “Het initiatief kwam 
van Urban Sync en Tangram, terwijl wij 
normaal gesproken de partijen zijn die 
gevraagd worden door de ontwikkelaars 
en de belegger. Dit keer hebben wij de 
ontwikkelaar benaderd met de vraag of 
ze mee wilde doen. Van daaruit hebben 
we gezamenlijk een team opgetuigd van 
ontwikkelaar-bouwer, belegger en 
adviseurs.” 

Van tevoren hadden de initiatiefnemers 
doelstellingen geformuleerd voor de 
sociale aspecten, duurzaamheid en 
groen. “Dus iedereen kreeg de vraag: doe 
je mee onder deze condities? Dat het 
binnenterrein publiek toegankelijk zou 
worden, is bijvoorbeeld geen 
vanzelfsprekendheid. Heel veel eigenaren 
willen een hek eromheen en klaar is Kees. 
Toen hebben wij gezegd: dat gaat niet 
werken op deze plek. De huidige 
bewoners accepteren dat niet.” 

Winnen
Het formuleren van deze doelstellingen in 
een plan van aanpak (“en het hele proces 
ook vast blijven houden aan dat plan”) 
noemt Mispelblom Beyer als een van de 
belangrijkste succesfactoren. “De hele 
cirkel van betrokkenen heeft daardoor als 
een team gefunctioneerd. Er was eenheid 
omtrent de doelstellingen en de partijen 
hielden elkaar over en weer aan de 
afspraken.”

Daarnaast benadrukt het tweetal 
expliciet de belangrijke rol voor en de 
omgang met de omwonenden. “We 
hebben in een heel vroeg stadium de 
buurt al betrokken en zijn tot de 
oplevering fysiek aanwezig geweest op 
het terrein”, zegt Botterweg. “Dat is 
tegengesteld aan hoe je normaal in een 

tender te werk gaat, omdat je niet weet 
of je het plan gaat winnen. Maar wij 
vonden dat we in dit geval niet anders 
konden om zo de buurt mee te krijgen. 
Een zeer bewuste keuze.” 

Twee jaar lang koffie
Samen met Cascoland, een 
buurtcollectief van stadmakers en 
kunstenaars dat al druk bezig was met de 
buurt via onder andere placemaking te 
betrekken bij het nieuwe project, ging 
Botterweg als verbinder de slag. 
“Ondanks het feit dat die plek altijd al 
voorbestemd was om te bebouwen, had 
de plek in het collectieve geheugen van 
de wijk de functie van ontmoetingsplek 
gekregen. Die functie moest behouden 
blijven.”

Inmiddels zijn er vier communitymanagers 
die, in ruil voor een lagere huur, zorgen 
dat de binding tussen de bewoners blijft 
bestaan. Mispelblom Beyer: “Dit is ons 

eerste bouwwerk waar twee jaar lang 
koffie is gezet voor de bouwvakkers, 
ondanks de overlast en herrie. Bij de 
opening stond de hele buurt te feesten. 
Dat maken we niet vaak mee. Zorg dus 
dat de buurt graag wil dat het project er 
komt, maar geef ook wat terug.” In 
Rhapsody is dat bijvoorbeeld de 
Ankerplek, een kleine kas midden in het 
gebied waar sinds het begin van de bouw 
activiteiten plaatsvinden en groenten 
worden geteeld. Ook is er een logeerhuis, 
waar buurtbewoners familie of vrienden 
kunnen laten slapen, en een buurthuis.

Waarmee het tweetal bij de belangrijkste 
les komt die ze uit deze 
gebiedsontwikkeling hebben getrokken. 
Botterweg: “Om iedereen mee te krijgen, 
heb je niet alleen een intelligent ontwerp 
nodig, maar vooral ook een intelligente 
aanpak - van het prille begin tot en met 
het moment dat er gebruik van wordt 
gemaakt.”

Casus
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“Dit keer hebben 
wij de ontwikke-
laar benaderd 
met de vraag of 
ze mee wilde 
doen”



12

Daadkracht en drang: 
duurzame bekostiging 
openbaar vervoer en 
gebiedsontwikkeling 

‘Daadkracht en Drang’ is een nieuwe 
SKG-publicatie van Tom Daamen en 
Simon van Zoest. Op basis van een 
verdiepende studie naar de 
bekostiging van openbaar vervoer in 
New York, Londen en Kopenhagen 
worden hierover zes inzichten 
uiteengezet en drie aanbevelingen 
gegeven voor de Nederlandse 
praktijk. 

Ontwerpen voor en in 
gebiedsontwikkeling 

In de zomer verschijnt de SKG-publicatie ‘Ontwerpen voor 
en in gebiedsontwikkeling’ van Hedwig van der Linden, 
Jutta Hinterleitner en Tom Daamen. Met een aantal 
verdiepende inzichten over de rol en impact van ontwerpen 
in gebiedsontwikkeling en bijdragen van diverse 
praktijkexperts.

Denk mee, doe mee, en stuur uw bijdragen naar de redactie.

Statistieken  
Gebiedsontwikkeling.nu

 
Prestaties Gebiedsontwikkeling.nu
(gemiddeld per maand,  
tussen december 2020 en mei 2021)
i Unieke bezoekers:  23 duizend
i Sitebezoeken:  30 duizend
i Bekeken pagina’s:  42 duizend

Meest populaire onderwerpen 
 (tussen december 2020 en mei 2021)
1.  Zo laat je culturele plekken floreren en steden 

bloeien
2.  “In het begin klaagden mensen dat hun kinderen 

onder de modder zaten”
3.  Hoe cultuur duurzaam kan renderen in 

gebiedsontwikkeling
4.  Zo creëer je sociale veerkracht via 

gebiedsontwikkeling
5.  Niet het ruimtelijk ontwerp maar het concept is 

leidend in gebiedsontwikkeling

Leden social media & nieuwsbrief  
(meetpunt 1 juni 2021)
 LinkedIn (Gebiedsontwikkeling.nu):  8.571
 Twitter (@GEBIEDSONTWnu):  6.015 
 Facebook (@GebiedsontwikkelingNu):  682
 Nieuwsbrief (www.gebiedsontwikkeling.nu):  2.633

Redactie: Joost Zonneveld (hoofdredactie), Inge Janse 
(eindredactie), Ineke Lammers (beeld en coördinatie), 
Jasper Monster, Donne Gerlich, Olivia Meng 

Met medewerking van: Tom Daamen, Co Verdaas, Friso de 
Zeeuw, Céline Janssen, Ellen van Bueren, Arthur Verwayen, Esther 
Dijkstra, Rémon Mulder, Ronald van der Heide, Mei Li Nieuwland, 
Robin Duister, Sander van Wettum, Meijeske fotografie, Sebastiaan 
van Damme, Maarten Feenstra, Xander Remkes

Vormgeving: Enchilada

Contact: Denk mee, doe mee, en stuur uw 
bijdragen naar de redactie.

Locatie redactie: 
Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft  
Afdeling MBE  
Julianalaan 134  
2628 BL Delft  
Faculteit Bouwkunde 
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Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) /  
Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft 
Juli 2021
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Partner worden
Heeft u interesse om als 
partnerorganisatie het 
SKG-kennisnetwerk te 
versterken, of deel te nemen aan 
een project of programma? Neem 
dan contact op met directeur 
Tom Daamen (T.A.Daamen@
tudelft.nl). Wij bespreken graag 
de mogelijkheden met u. 

SKG Deelnemers: 
AM
Amvest
Blauwhoed
Bouwinvest
BPD
De Alliantie
Deltacommissaris 
Gemeente Alkmaar HBA
Gemeente Almere
Gemeente Amsterdam
Gemeente Barneveld
Gemeente Breda 
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Dordrecht
Gemeente Eindhoven
Gemeente Groningen
Gemeente Leiden
Gemeente Nijmegen
Gemeente Purmerend
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Havensteder
Heijmans
Kadaster
Ministerie van BZK
Ministerie IenW
NS Stations
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Rabo Real Estate Finance
Rijksvastgoedbedrijf
SADC
Staatsbosbeheer
Synchroon
Syntrus Achmea REF
TU Delft
VanWonen
Vesteda
VORM Holding
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Kring van Adviseurs: 
Akro Consult
Fakton
Movares
Over Morgen

PT
Rho
Stibbe
Deloitte 

 Gebiedsontwikkeling.nu   +31 (0) 15 27 84159 
  redactie@gebiedsontwikkeling.nu

www.gebiedsontwikkeling.nu

Over de Stichting Kennis  
Gebiedsontwikkeling 

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg: SKG) 
verbindt een groeiend aantal publieke, private en maat-
schappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van 
gebiedsontwikkeling. SKG-partners doen een jaarlijkse 
schenking aan de stichting en geven samen met de TU Delft 
richting en inhoud aan het kennisprogramma van de Leerstoel 
Gebiedsontwikkeling. Hiermee vervult de SKG haar missie: het 
bevorderen van een professionele, reflectieve gebieds-
ontwikkelingspraktijk, gericht op een duurzame gebouwde 
omgeving. 

Verder lezen over 
gebiedsontwikkeling? 

Het onafhankelijke platform 
Gebiedsontwikkeling.nu fungeert als een 
open bron van kennis, nieuws en opinie 
voor professionals, onderzoekers en 
studenten. U kunt het nieuws van 
Gebiedsontwikkeling.nu ook volgen via 
Twitter, Facebook, LinkedIn en onze 
wekelijkse nieuwsbrief.

V.l.n.r. 
Jutta Hinterleitner (onderzoeker)
Geeta Bhoewar (ondersteuning leerstoel)
Ineke Lammers (student-assistent)
Arthur Verwayen (onderzoeker)
Olivia Meng (student-assistent)
Donne Gerlich (student-assistent)
Inge Janse (adjunct-hoofdredacteur Gebiedsontwikkeling.nu)
Céline Janssen (promovenda)
Co Verdaas (hoogleraar Gebiedsontwikkeling)
Tom Daamen (directeur SKG)
Jasper Monster (webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu)
Simon van Zoest (promovendus)
Agnes Franzen (strategisch adviseur)
Joost Zonneveld (hoofdredacteur Gebiedsontwikkeling.nu)

Team Leerstoel  
Gebiedsontwikkeling

Beeld: Xander Remkes
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