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Beste lezer,

Hoe kunnen wij als stedenbouwkundig 
ontwerpers bijdragen aan de    veerkrachtige 
stad en echt verandering teweegbrengen? 

In deze gids gaan we aan de hand van 
vijf hoofdstukken over  de verschillende 
aspecten van een veerkrachtige stad in op 
deze vraag. Welke onderwerpen dat zijn, vind 
je in de inhoudsopgave op de vorige pagina. 
Inzichten over duurzaamheid, stedelijkheid 
en transities, die we de afgelopen jaren 
hebben opgedaan in onze projecten, 
hebben een plek in deze gids gekregen. Van 
alles komt voorbij: van drijvende steden 
tot bouwen onder de grond en van warmte 
corridors tot circulariteit in naoorlogse 
wijken, om maar enkele voorbeelden te 
noemen.

Je kunt het hele document lezen, erdoor 
heen bladeren, losse hoofdstukken lezen of 
enkel de intro’s en de oplossingen bekijken. 
In aanvulling op de vijf onderwerpen die we 
in de hoofdstukken behandelen, is er ook 
een reflectie van Rients Dijkstra toegevoegd 
als afsluiting. Hierin  reageert hij vanuit zijn 
ervaring en perspectief op de verschillende 
aspecten. Deze reflectie geeft - behalve 
nieuwe inzichten - nog meer concrete 
handvatten om de leefbare én veerkrachtige 
stad te realiseren. 

We wensen je veel leesplezier en hopen 
dat de geboden inspiratie je aanzet tot 
beweging in een nieuwe richting!

Het PosadMaxwan team

LeeswijzerInhoud
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Het bereiken van 
een gezonde balans

Duurzaamheid draait om het bereiken van 
een gezonde balans tussen de mens, het 
milieu en een welvarende gemeenschap, 
zonder de aarde uit te putten. Deze balans 
levert grote uitdagingen op voor het 
politieke, maatschappelijke en ruimtelijke 
debat. Hoe kunnen we tegemoetkomen 
aan onze huidige behoeften en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat we 
toekomstige generaties niet beperken in 
hun noden en wensen? Dat is waar het bij 
het streven naar de veerkrachtige stad om 
draait.  

Klimaatadaptatie, circulariteit en een 
duurzaam energie- en mobiliteitssysteem 
zijn onderwerpen waar PosadMaxwan zich 
uitgebreid voor inzet. En wij niet alleen. 
Wie zich bezighoudt met veerkrachtige 
steden zal herkennen dat er op allerlei 
manieren gesproken wordt over vormen van 
klimaatvriendelijkheid. Iedereen hanteert 
zijn eigen uitgangspunten en definities. Hoe 
ga je als ontwerper om met enerzijds de 
veelheid aan opgaven en de nood aan een 
vertaalslag naar ruimtelijke oplossingen, 
en anderzijds de holle leegte van de steeds 
breder wordende containerbegrippen?

In de eerste vier hoofdstukken zoeken 
we een antwoord op deze vraag. We 
proberen ons een weg te banen door de 
brij aan definities die de veerkrachtige 
stad karakteriseren. Tegelijkertijd pogen 
we de containerbegrippen scherp te 
maken. Dit doen wij door vier thema’s te 
onderscheiden waar we in ons werk veel mee 
te maken hebben en die de essentie van 
de veerkrachtige stad raken: adaptiviteit, 
de natuur als basis (‘nature-based’), 
inclusiviteit en circulariteit. Zo bewegen we 
heen en weer tussen de stedenbouwkundige 
principes die horen bij elk thema. Denk 

hierbij aan principes als integraal ontwerp en 
flexibel raamwerk,  achterliggende waarden 
als duurzaamheid en rechtvaardigheid. 
Ook geven we inspirerende voorbeelden, 
die invulling geven aan deze waarden en 
principes en de daaruit volgende middelen, 
die wij in kunnen zetten als ontwerper om 
tot actie te komen. In hoofdstuk vijf gaan 
we vervolgens dieper in op de vraag: Welke 
ontwerptools helpen om op elke schaal de 
daad bij het woord te voegen?

Ontwerp is een mooi middel om op een 
visueel aantrekkelijke manier complexe 
vraagstukken inzichtelijk te maken. Door 
als ontwerpers creatieve processen te 
faciliteren, kunnen we bijdragen aan het 
debat over en het in actie komen voor 
veerkrachtige steden. Dat we dit kunnen, 
daar zijn we het allemaal over eens. De 
hoe-vraag, dat blijft een zoektocht. Het is 
belangrijk dat we onze vaardigheden op dit 
vlak verder ontwikkelen, om een concreter 
antwoord op die vraag te kunnen geven - 
en daarop kritisch blijven reflecteren. Deze 
gids is daar een aanzet toe. 

Inleiding
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1De veerkrachtige 
stad begint 
vandaag

We leven in een tijd waarin alles zo snel 
mogelijk moet gebeuren – liever gisteren 
dan vandaag. Er moeten razendsnel nieuwe 
woningen worden gebouwd, de energietransitie 
is in volle gang en klimaatverandering klopt op 
onze deur. Naast politieke en maatschappelijke 
uitdagingen brengen de veranderingen 
ruimtelijke uitdagingen met zich mee: er is 
geen pasklare oplossing. Belangrijk voor de 
veerkrachtige stad is in ieder geval dat we 
moeten accepteren dat we niet weten, en 
ook niet kunnen weten, wat er gaat gebeuren. 
In plaats van te proberen de toekomst 
te beheersen, vereist het ontwerpen van 
veerkrachtige steden dat we flexibel zijn en 
vooruit denken.
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Door de bevolkingsgroei neemt de vraag 
naar korte termijn aanpassingen aan 
openbare ruimte en stedenbouw toe. 
De keuzes die gemaakt moeten worden 
hebben gevolgen voor de samenleving, 
economie en de planeet. Bij de keuzes die 
nu worden gemaakt staan de economische 
en maatschappelijke baten vaak op de 
voorgrond. Opties die niets bijdragen 
aan het milieu hebben daardoor een 
concurrentievoordeel ten opzichte van 
duurzame projecten. Het zijn echter juist 
deze projecten waar steden op de korte en 
de lange termijn profijt van kunnen hebben. 

Wanneer naast financiële kosten en baten 
rekening wordt gehouden met de sociale 
en milieu-impact, ontstaan kansen om 
veerkrachtige steden te maken die de 
onzekerheden van de toekomst aankunnen. 
Om deze veerkracht te bereiken is 
een combinatie nodig van factoren als 
duurzaamheid, adaptiviteit en diversiteit. 
Een concreet voorbeeld van de synergie van 
deze factoren op kleine schaal is te zien bij 
de Slachthuiswijk in Antwerpen. Enerzijds 
is er op korte termijn de wens woningen te 
bouwen in een nieuwe wijk, anderzijds is er 
op lange termijn behoefte aan vergroening 
van de stad en klimaatadaptie.

Om deze twee behoeften te verbinden is een 
nieuwe wijk ontworpen waarin de natuur op 
de voorgrond staat. De overvloed aan groen 
zal de hittestress in de wijk verminderen, en 
met een slim watersysteem zal regenwater 
worden opgevangen, opgeslagen en 
opgenomen in de bodem. Zo ontstaat 
op korte termijn een wijk met nieuwe 
woningen en woongenot in een autoluwe 
wijk vol parken en speeltuinen, terwijl de 
vergroening en waterhuishouding ervoor 
zorgen dat de Slachthuiswijk voorbereid is 
op toekomstige klimaatuitdagingen zoals 
hevige regenval en hetere zomers.

Stappen zetten voorbij 

grenzen

Om echt bij te dragen aan veerkrachtige 
steden is alleen kijken naar kleinschalige 
ingrepen niet voldoende: er is een 
overkoepelende visie nodig. Daarom hebben 
de Rotterdamse haven en de Gemeente 
Den Haag een uniek plan ontwikkeld voor 
een warmtecorridor: WarmtelinQ. De 
ondergrondse leiding transporteert de 
restwarmte van de Rotterdamse haven 
naar Den Haag, waarmee woningen en 
bedrijven op duurzame wijze kunnen 
worden verwarmd. Met de noodzakelijke 
werkzaamheden voor de aanleg van de 
pijplijn ontstaan kansen die het gebied 
waar de leiding doorheen loopt op de lange 
termijn veerkrachtiger maken. In plaats 
van alleen groene warmte te leveren met 
de warmtecorridor, kan de route worden 
voorzien van schaduwplekken, groen en 
water. Op deze manier wordt niet alleen de 
energietransitie, maar ook klimaatadaptatie 
onderdeel van het proces.

Denk groot, begin klein

“Opties die niets 
bijdragen aan het 

milieu hebben een 
concurrentievoordeel ten 

opzichte van duurzame 
projecten.”

Kleine veranderingen op korte termijn 
kunnen op lange termijn veel betekenen 
voor duurzaamheid en de veerkracht van 
hele steden. De keuzes die worden gemaakt 
moeten gebaseerd zijn op meer dan alleen 
de financiële voordelen die stedelijke 
ontwikkeling kan opleveren. Nederland is 
met zijn strijd tegen het water een goed 
voorbeeld. Op korte termijn lijkt het zinvol 
om te investeren in de uitbreiding van 
de Randstad; daar liggen meerdere grote 
steden bij elkaar, met meer inwoners en 
meer sociaal en economisch kapitaal. 

Een kijkje in de 

toekomst: omgaan met 

onvoorspelbaarheid

Verder vooruitkijkend en de onzekerheid 
rond de klimaatverandering in ogenschouw 
nemend, worden deze keuzes complexer 
en vragen ze om doordachte analyses 
over thema’s als huisvesting onder 
zeeniveau. Omdat het exacte verloop van 
klimaatverandering onzeker is, is het van 
belang flexibel te zijn met de mogelijke 
keuzes en bijbehorende gevolgen. Een grote 
kracht om inzichtelijk te maken welke keuzes 
van vandaag tot welke uitkomst kunnen 
leiden ligt in ontwerpend onderzoek, wat 
het mogelijk maakt toekomstscenario’s te 
visualiseren.

“Kleine veranderingen 
op korte termijn kunnen 

op lange termijn veel 
betekenen.”
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Terug naar inhoudsopgave

Conclusie 
Het is belangrijk om altijd verder te 
kijken dan een lokale behoefte, opdracht 
of uitdaging. De bouw van een nieuwe 
wijk biedt een unieke kans om een stad 
op korte termijn groener te maken en 
op lange termijn weerbaarder tegen 
klimaatverandering. Infrastructuren die de 
energietransitie helpen realiseren, kunnen 
in de toekomst als basis dienen voor het 
verbeteren van de biodiversiteit en natuur. 
In plaats van te vechten tegen water kunnen 
we werken met water, waardoor we ons 
kunnen bewegen in de richting van de 
gewenste toekomstperspectieven.

Door duurzame kaders te ontwerpen 
waarbinnen verschillende initiatieven 
kunnen gedijen, kunnen ontwerpers 
bijdragen aan veerkrachtige steden die 
voldoen aan behoeften van de korte termijn 
en tegelijkertijd verandering op de lange 
termijn mogelijk maken. Meer hierover in 
onze volgende blog!
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2Ontwerp met 
de natuur, niet 
ertegen

Klimaatverandering is een wereldwijd 
fenomeen dat aanzienlijke gevolgen heeft 
voor het leven in steden: de zeespiegel 
stijgt en extreme weersomstandigheden 
zoals overstromingen, droogte en stormen 
nemen toe. Uiteindelijk zal dit alles kostbare 
gevolgen hebben voor de basisvoorzieningen, 
infrastructuur, huisvesting, bestaansmiddelen 
en gezondheid van steden. De traditionele 
aanpak van dit soort bedreigingen is hardcore 
engineering; het water terugdringen of juist 
vasthouden met staal en beton. De omvang 
van de huidige uitdagingen vraagt echter om 
een adaptieve aanpak, zodat kan worden 
bijgedragen aan veerkrachtige steden.
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Flexibele, veelzijdige en op de natuur geba-
seerde ontwerpen die geïntegreerd zijn in 
de openbare ruimte – dat moet de basis zijn 
van nieuwe adapatiestrategieën. Steden 
bouwen steeds meer infrastructuur om de 
klimaatverandering het hoofd te bieden, 
en daarbij is het belangrijk om verder te 
kijken dan bescherming op korte termijn. 
Zoals in de vorige blog is besproken, moet 
bij het ontwerp van steden rekening worden 
gehouden met de langetermijneffecten op 
gemeenschappen, hun economieën en hun 
relatie met water. De onzekerheid over kli-
maatverandering en de bevolkingsgroei in 
de toekomst betekent dat steden flexibele 
beschermingssystemen moeten bouwen. 
En dat gaat nog een stap verder: steden 
moeten leren water de ruimte te geven in 
plaats van te proberen het terug te dringen.

De drijvende stad: wees 

flexibel met water

Een goed voorbeeld van een flexibele aan-
passingsstrategie die ruimte laat voor water 
is het ontwerp voor een drijvende stad op 
het waterreservoir Grote Rug in Dordrecht. 
De wijk Grote Rug beweegt mee met de 
getijden van de Wantij-rivier en gaat bij 
overstromingen gewoon mee omhoog met 
het water. Zo blijft de wijk ongeacht de 
waterstand volledig functioneel en veilig, en 
kan het gebied als evacuatiebestemming 
dienen voor vluchtelingen uit overstroom-
de binnendijkse delen van Dordrecht. Het 
ontwerp laat zien dat een nieuwe wijk flexi-
bel kan meebewegen met een veranderend 
waterpeil, in plaats van te proberen het 
water met man en macht buiten de deur 

te houden. Daarnaast onderscheidt de wijk 
zich van andere waterwijken door de hoge 
dichtheid en de aanwezigheid van voorzie-
ningen en openbare ruimte op het water. 
Het ontwerpconcept van de drijvende stad 
wordt momenteel verder uitgewerkt, wat zal 
resulteren in een handboek met praktische 
richtlijnen voor duurzame stedelijke ont-
wikkeling op het water. Daarbij wordt extra 
aandacht besteed aan de ruimtelijke kwali-
teit, de ecologie en de technische en finan-
ciële haalbaarheid.

De veelzijdige openbare 

ruimte van de Slachthuissite

Een ander voorbeeld van een wijk met 
hoge dichtheid die ruimte laat voor groen 
en water, zonder in te boeten aan voorzie-
ningen en openbare ruimte, is de Slacht-
huissite in Antwerpen. Het ontwerp voor 
een groene openbare ruimte van vier hec-
tare verbindt de nieuwe en bestaande 
delen van de wijk en is gevuld met groene  
speel-, sport- en ontmoetingsruimten. In 
een waterstudie is onderzocht wat nodig 
is om regenwater in en rond de wijk duur-
zaam op te vangen, te hergebruiken en in 
de bodem te laten doordringen om zowel 
wateroverlast als droogte te overwinnen. De 
veelzijdig ontworpen deelruimten Kalverpad 
en de Hallentuin zijn van groot belang in het 
waterconcept. Het opgevangen regenwater 
in het Kalverpad biedt avontuurlijke water-
rijke speelplekken voor kinderen, en in de 
Hallentuin vormt het opgevangen water een 
rustige watertuin voor buurtbewoners en 
studenten. 

Een stad die zijn tijd ver vooruit is met 
stadsontwerp gebaseerd op de natuur is 
Singapore: de stad heeft de afgelopen 
decennia meer dan 7.800 hectare aan 
natuurgebieden, tuinen en parken ontwik-
keld en is tegenwoordig een van de groen-
ste steden ter wereld. Een inspirerend voor-
beeld is het ontwerp van Bishan Park door 
Ramboll Studio Dreiseitl. Het plan vergroot 
de capaciteit van de Kallang Rivier door het 
utilitaire betonnen kanaal om te vormen 
tot een genaturaliseerde rivier, waardoor 
een nieuw stedelijk rivierpark ontstaat. Het 
op de natuur gebaseerde ontwerp voorziet 
daarmee in de dubbele behoefte aan water-
voorziening en overstromingsbeheer en 
creëert een waardevolle groene ruimte in de 
stad voor mens en dier.

De natuurlijke rivier van 

Bishan

© Ramboll Studio Dreiseitl

Mexico City’s Parque Lineal La Viga door 
ERREqERRE ziet er misschien niet zo weel-
derig of groen uit als de andere voorbeel-
den, maar het is perfect aangepast aan 
het warme klimaat van Mexico City en de 
problemen met waterbeheer. Het park van 
16.500 m2 moet overstromingen en drink-
watertekorten voorkomen en biedt verkoe-
ling tijdens hittegolven. Het park ligt op 
loopafstand voor 30.000 inwoners en is met 
het openbaar vervoer in minder dan dertig 
minuten bereikbaar voor nog eens 4,6 mil-
joen inwoners. De aanpassingsstrategie is 
zo goed geïntegreerd in de openbare ruimte 
dat de vele bezoekers van het park de eco-
nomische ontwikkeling van de omliggende 
achterstandswijken hebben gestimuleerd. 
Kortom, een prachtig voorbeeld van inclu-
sieve klimaatadaptatie.

Integrated Parque Lineal La 

Viga

© Erreqerre

“Flexibele, veelzijdige en 

op de natuur gebaseerde 

ontwerpen die geïntegreerd 

zijn in de openbare 

ruimte – dat moet de 

basis zijn van nieuwe 

adapatiestrategieën.”
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Conclusie
Aangezien onze traditionele hardcore 
engineeringaanpak tegen de bedreigingen 
van klimaatverandering tekortschiet, 
moeten we voor een andere aanpak kiezen. 
De voorbeelden in deze blog illustreren het 
brede scala aan mogelijkheden en win-wins 
die kunnen worden gecreëerd als we ervoor 
kiezen om mét de natuur te ontwerpen in 
plaats van ertegen, terwijl we ook rekening 
houden met mensen en hun welzijn. We 
moeten verder denken dan de standaard 
technische oplossingen en voortbouwen 
op strategieën met een flexibel, veelzijdig 
ontwerp, dat gebaseerd is op de natuur en 
geïntegreerd is in de openbare ruimte en het 
leven eromheen.

Terug naar inhoudsopgave
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3Veerkrachtige 
steden voor 
iedereen

Bijdragen aan veerkrachtige steden begint bij 
de bewoners, maar het gebeurt regelmatig 
dat stedelijk ontwerpers er niet in slagen 
oplossingen te vinden die aansluiten bij 
de wensen van de buurt. Publieke ruimtes 
weerspiegelen te vaak het perspectief van de 
ontwerpers zelf en hun persoonlijke beeld over 
de beste invulling van de locatie. Dit leidt tot 
ongebruikte ruimtes waar de bewoners zich 
niet in kunnen vinden en tot gefrustreerde 
gemeenten die veel hebben geïnvesteerd 
zonder de gewenste resultaten te behalen. 
Het roept de vraag op: hoe ontwikkelen we 
duurzame steden die wel beantwoorden aan de 
behoeften van de bewoners?
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In onze eerste blog schreven we dat duur-
zame steden vooral worden gewaardeerd en 
verzorgd wanneer de omgeving aansluit bij 
de wensen van de bewoners. Maar hoe kan 
de diversiteit van alle behoeften worden 
verwerkt in een stadsontwerp? Voordat 
we deze vraag kunnen beantwoorden, is 
het belangrijk vast te stellen wat we onder 
diversiteit verstaan. Er zijn uiteenlopende 
definities te vinden, maar in de basis zijn 
ze het erover eens dat diverse stedelij-
ke ruimtes plaats moeten bieden aan alle 
bewoners, ongeacht hun leeftijd, geslacht, 
achtergrond of andere fysieke of mentale 
kenmerken en (on)mogelijkheden. Dit bete-
kent echter niet direct dat elke ruimte aan 
ieders behoeften moet voldoen – inclusief 
ontwerp gaat niet over het creëren van alles 
voor ieders wensen, het gaat om het creë-
ren van een eerlijk evenwicht. 

Het belang van groenTen tweede kan de directe impact belang-
rijker zijn dan een meetbaar effect. Ont-
werpers, planners en beleidsmakers voelen 
vaak de behoefte om beslissingen voor 
gezonde steden te nemen op basis van tijd-
rovende vergelijkingen van meetbare gege-
vens. Dit terwijl het een veel groter effect 
kan hebben wanneer op de actuele wensen 
van bewoners wordt gereageerd, in plaats 
van te wachten op een “perfecte” ruimtelij-
ke ingreep die op papier aan alle voorwaar-
den voldoet. Inspelen op bestaande wensen 
gebeurde bijvoorbeeld bij het skatepark 
Zeeburgereiland in Amsterdam. Een groep 
enthousiaste skaters initieerde en lobby-
de voor een skatepark, waarna een nauwe 
samenwerking ontstond tussen de skaters, 
bewoners en de gemeente Amsterdam om 
het park daadwerkelijk aan te leggen. Het 
gebied is nu uitgegroeid tot een levendige 
locatie die lichaamsbeweging bevordert en 
skaters uit heel Nederland aantrekt.

Het inclusieve 

ontwerpproces

Hoe kan een meer inclusief ontwerpproces 
eruit zien? Dit is onderzocht in de wijk De 
Staart in Dordrecht, waaruit drie belangrij-
ke lessen naar voren kwamen. Ten eerste 
zorgt co-creatie ervoor dat bewoners zich 
een soort eigenaar voelen van stedelij-
ke ruimtes, wat leidt tot meer gebruik van 
die ruimtes en een betere sociale cohesie 
tussen de betrokkenen. Een interessant 
voorbeeld van zo’n inclusief ontwerpproces 
is het woningbouwproject Hunziker Areal in 
Zürich. In het coöperatieve project “Mehr 
als Wohnen” omvatte het ontwerp van de 
open ruimtes zowel permanente als flexi-
bele ontwerpelementen. Door deze aanpak 
konden de bewoners zelf beslissen hoe de 
openbare ruimtes moesten worden inge-
vuld, waardoor de sociale cohesie vanaf het 
begin werd versterkt en het welzijn van alle 
bewoners werd verbeterd.

© Skateon

Tot slot kan een ontwerpproces alleen 
inclusief zijn als het wordt benaderd vanuit 
verschillende perspectieven; tijdens ver-
schillende fasen en op alle niveaus van het 
ontwerpproces. Een inclusief ontwerppro-
ces is gebaseerd op een voortdurende kri-
tische reflectie van de eigen positie en het 
eigen werk van de ontwerper in relatie tot 
de positie van de bewoners om wie het gaat. 
Dit betekent dat een inclusief ontwerphand-
boek nooit “af” is, maar zich voortdurend 
ontwikkelt. Alleen zo ontstaat de kans niet 
alleen de huidige generatie, maar ook toe-
komstige generaties tegemoet te komen. 

“Het inclusieve 

ontwerpproces omvat niet 

alleen mensen, maar ook de 

natuur.”

Het inclusieve ontwerpproces omvat niet 
alleen mensen, maar ook de natuur. Groene 
openbare ruimtes zijn plekken waar mensen 
kunnen ontspannen, elkaar kunnen ont-
moeten en zich kunnen identificeren met 
de omgeving. Veel groen kan misschien niet 
alle stedelijke problemen oplossen, maar 
het is wel een relatief goedkope manier 
om de leefomgeving te verbeteren. In het 
project voor Leiden Centraal Station is bij 
het ontwerp bijvoorbeeld niet alleen reke-
ning gehouden met mensen, maar ook met 
dieren en planten. Om voldoende ruimte 
voor hoogwaardig stedelijk groen boven 
en onder de grond te realiseren, moeten 
al vroeg in het proces deskundigen worden 
betrokken die weten wat planten en dieren 
nodig hebben om te gedijen. Op die manier 
kan een evenwicht worden bereikt voor 
het hele ecologische systeem, inclusief de 
mensen en de stedelijke omstandigheden 
die zij creëren.

“Inclusief ontwerp gaat om 

het creëren van een eerlijk 

evenwicht.”
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Conclusie
Diverse en veerkrachtige steden ontwerpen 
die een gezond leven voor iedereen 
stimuleren, begint met het vroegtijdig 
betrekken van verschillende perspectieven 
bij het proces. Deze perspectieven 
omvatten niet alleen ontwerpers, 
beleidsmakers en planners, maar ook de 
bewoners. Uiteindelijk kan de inclusieve 
omgeving alleen tot stand worden gebracht 
als iedereen samenwerkt en er naar 
wensen wordt geluisterd. Tegelijkertijd 
is het belangrijk niet te vergeten dat 
de wensen van vandaag willen niet per 
se de wensen van morgen zijn, en de 
klimaatverandering maakt de noodzaak 
aan groen in de stad groter dan ooit. Bij 
het ontwerpen van duurzame steden moet 
daarom altijd rekening worden gehouden 
met de natuur, de diversiteit van bestaande 
plekken, gebruikers en de potentiële 
toekomstwensen. Dit idee – werken met wat 
er al is – ligt aan de basis van een circulaire 
ontwerpbenadering, die we in onze volgende 
blog zullen bespreken!

Terug naar inhoudsopgave
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4Met circulaire 
kracht naar 
stadse pracht

In een wereld waarin grondstoffen in rap tempo 
opraken en economische groei enkel verdere 
schade toebrengt aan de planeet, is er één 
logisch alternatief: circulariteit. Als we de 
cirkel van materiaalgebruik sluiten, verandert 
het afval van de een in waardevolle grondstof 
voor de ander. In onze constante zoektocht 
naar nieuwer, groter en meer, realiseren we 
vaak niet dat we alles al hebben. Om bij te 
dragen aan veerkrachtige steden moet verdere 
ontwikkeling niet op kwantiteit rusten, maar 
op respect voor de kwaliteit van de aarde. 
Circulariteit gebruikt bestaande bronnen 
optimaal om toekomstige kwaliteiten te 
versterken – en onze steden zijn bij uitstek de 
plek waar dit vorm kan krijgen.
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Circulariteit draait allereerst en vooral om 
het verminderen van materiaalgebruik en 
om hergebruik, ofwel reduce en reuse. De 
kansen maar ook de urgentie hiervoor zijn 
het grootst in de stad. In 2050 leeft naar 
verwachting twee derde van de wereldbe-
volking in stedelijke gebieden. Hoewel deze 
centra maar 2% van het totale wereldop-
pervlakte beslaan, vindt maar liefst 75% 
van de totale consumptie van natuurlijke 
grondstoffen hier plaats en stedelingen 
produceren 50% van al het afval. Daarmee 
is de impact van steden op vervuiling, kli-
maatverandering en verlies aan biodiversi-
teit onevenredig groot.

Circulariteitsbonus

Stedelijke circulariteit: 

liever vandaag dan morgen

Niet alleen het consumptiegedrag in steden 
heeft een negatieve impact op het klimaat: 
hoe onze steden zijn ingericht speelt ook 
een grote rol. Verharding van buitenruimte 
is bijvoorbeeld nadelig voor waterinfiltratie 
en hittestress, en het asfalt en beton dat 
voor de verharding wordt gebruikt heeft een 
hoge CO2-afdruk. Om alle inwoners een 
gezonde leefomgeving te kunnen bieden, 
moet de verdichting van steden hand in 
hand gaan met een kwaliteitsimpuls van de 
bestaande openbare ruimte. Circulair ont-
werp kan hier goed van pas komen. Geluk-
kig is circulariteit al vastgelegd in nationale 
ambities, en wil de Nederlandse overheid in 
2050 bijvoorbeeld volledig draaien op een 
economie zonder afval, en in 2030 de helft 
minder grondstoffen gebruiken. Er worden 
dus stappen gezet, maar de tijd dringt en 
snelle actie is nodig. Hoe kunnen we deze 
omslag naar circulariteit als stedenbouw-
kundig ontwerpers versnellen?

“Circulariteit draait allereerst en vooral om het verminderen 

van materiaalgebruik en om hergebruik: reduce en reuse.”

Allereerst begint het realiseren van een 
betere, duurzame leefomgeving bij het zien 
van het grotere plaatje. De transitie naar cir-
culariteit staat niet op zichzelf, maar vraagt 
om een aanpak die nauw samenhangt met 
andere transities. Tijdens ons onderzoek 
naar circulariteit in naoorlogse wijken werd 
duidelijk dat wanneer we circulariteit bekij-
ken in relatie met andere stedelijke ambities 
en integraal ontwerp, er meer te halen is uit 
vermindering van materiaalgebruik en her-
gebruik. Door bijvoorbeeld de ruimteclaim 
van mobiliteit te minimaliseren, kunnen we 
verharde ruimtes weer onverhard maken 
en het overtollige materiaal verzamelen en 
op andere plekken gebruiken. Als bonus 
maken dit soort transformatieprojecten het 
mogelijk meer groene openbare ruimtes te 
creëren, watersystemen te verbeteren en 
biodiversiteit te bevorderen.

Kennis als gids

De tweede manier waarop we als ontwerpers 
bij kunnen dragen aan een snellere over-
gang naar een circulaire publieke ruimte, is 
door te helpen de bestaande gemeentelijke 
handboeken voor de openbare inrichting te 
herzien. Wanneer circulariteit wordt vast-
gelegd als basis van ontwerpprincipes en 
voor de te gebruiken materialen in nieuwe 
of renovatieprojecten, wordt de openba-
re ruimte in steden met ieder nieuw pro-
ject automatisch een stapje circulairder en 
duurzamer. Amsterdam, circulair voorloper 
onder de Nederlandse gemeenten, is met 
haar zogenaamde ‘Puccinimethode’ een 
inspirerend voorbeeld van hoe gemeen-
ten door minder materiaal te gebruiken en 
meer te hergebruiken aantrekkelijke, duur-
zame leefomgevingen kunnen maken.

Verbind het verleden met de 

toekomst

Tot slot ligt de toegevoegde waarde van ont-
werpers als pleitbezorgers voor circulariteit 
in het inspireren en creatief hergebruiken 
van materialen op een praktisch niveau. 
Onze publieke ruimtes liggen momenteel 
vol met materiaal dat voor hergebruik in 
aanmerking komt, maar hoe weten we wat 
waar beschikbaar is? En wanneer? Waar kan 
dat materiaal weer een nieuwe plek krijgen? 
Ontwerpend onderzoek kan de brug slaan 
tussen nu en de toekomst, waarbij scena-
rio’s inzicht kunnen geven in de antwoorden 
op deze vragen. Materiaalbanken kunnen 
de in- en uitgaande stromen onderbren-
gen, maar niet alle materialen verkeren in 
dezelfde staat. Creativiteit is nodig voor het 
opknappen en hergebruiken van bescha-
digd materiaal en voor het experimenteren 
met onregelmatige vormen. Het Japanse 
‘wabi sabi’ principe, dat de schoonheid van 
imperfecties eert, leent zich perfect voor 
een circulaire openbare ruimte met her-
steld materiaal dat sporen uit het verleden 
vertoont. Ontwerpers kunnen laten zien wat 
mogelijk is en hun opdrachtgevers overtui-
gen van de pracht.

“Niet alleen het consumptiegedrag in steden heeft een 

negatieve impact op het klimaat: hoe onze steden zijn ingericht 

speelt ook een grote rol.”

2726

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/cities/overview
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/123/een-circulaire-impuls-aan-de-openbare-ruimte-in-naoorlogse-wijken
https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/123/een-circulaire-impuls-aan-de-openbare-ruimte-in-naoorlogse-wijken
https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/141/veerkrachtigestad-met-circulaire-kracht-naar-stadse-pracht
https://posadmaxwan.nl/en/news/141/enduringcity-from-city-trash-to-city-treasure
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/


Conclusie
Ontwerpers kunnen op minstens drie 
manieren bijdragen aan de omslag naar 
circulariteit: door integrale ontwerpen 
te maken die verschillende transities 
tegelijkertijd stimuleren, door gemeentelijk 
beleid ten gunste van circulariteit te herzien 
en door creatieve methoden te bedenken 
voor het hergebruik van tweedehands 
materialen. De openbare ruimte is een 
belangrijke proeftuin voor circulariteit, vooral 
omdat hier de grote transities voor iedereen 
zichtbaar worden en tot meer betrokkenheid 
en bewustwording aangezet kan worden. 
Ontwerp kan helpen de losse ambities te 
bundelen tot iets groters dan de som der 
delen: het kan verbeelden wat mogelijk is 
en verleiden tot een nieuwe esthetiek. Met 
ontwerp kunnen we dat wat al aanwezig is 
helpen te veranderen in iets beters; in een 
veerkrachtige en circulaire wereld.

Terug naar inhoudsopgave
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5Echte 
verandering 
teweegbrengen

Enkel praten over verandering leidt niet tot 
daadwerkelijke verandering. Een veerkrachtige 
stad is er een die adaptief, natuurgericht, 
inclusief en circulair is, maar zonder kritische 
reflectie en een goede definitie betekenen deze 
termen weinig. In onze vorige vier blogs hebben 
we daarom een algemeen beeld geschetst 
van wat een veerkrachtige stad is en hoe die 
eruit kan zien. Het doel is duidelijk, de tijd tikt 
door en we zijn gemotiveerd om bij te dragen 
aan de veerkrachtige stad – maar hoe kunnen 
we als ontwerpers daadwerkelijk verandering 
teweegbrengen?
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Actie ondernemen voor veerkrachti-
ge steden vereist een ‘denk groot, doe 
klein’-aanpak. Hoewel deze manier van 
denken goed verankerd is in het vakgebied 
van stedenbouw, wordt nog te vaak een te 
groot onderscheid gemaakt tussen lan-
getermijnambities en kortetermijnacties. 
We zijn geneigd te vergeten dat ambitie en 
actie niet tegenover elkaar staan. Het is niet 
óf groot denken, óf klein doen, het is een 
combinatie van beide. De kleine stappen 
en acties van vandaag leiden samen name-
lijk tot het grotere geheel van morgen: een 
duurzame stad in 2050.

Kleinschalige actie: 

Openbare ruimte ontwerpen

Kleinschalige oppervlakken maken deel 
uit van grotere systemen. Daarom moeten 
de natuurlijke en kunstmatige systemen in 
ontwerppercelen grondig in kaart worden 
gebracht, zowel boven als onder de grond. 
Door samen te werken met deskundigen uit 
andere disciplines leren we hoe verschillen-
de elementen uit verschillende systemen 
het kleinschalige ontwerp beïnvloeden en 
vice versa. De locatie van ondergrond-
se leidingen beïnvloedt bijvoorbeeld waar 
bomen geplaatst kunnen worden, en de 
plaatsing van de bomen beïnvloedt op zijn 
beurt hoe hittestress in stedelijke gebieden 
kan worden aangepakt. Om tot holistische 
ontwerpoplossingen te komen is het dus 
belangrijk de synergiën te begrijpen, en te 
weten wat goed werkt voor alle betrokken 
systemen.

Van kleine tot grootschalige 

acties

Stedelijk ontwerpers kunnen op vele manie-
ren reageren op de vier veerkrachtige 
stadsthema’s die we in onze blogs hebben 
besproken. Hierbij staat een integrale 
benadering van het ontwerp centraal. Dit 
betekent dat relevante systemen – zoals kli-
maat, mobiliteit, materiaalstromen en ener-
gie – vanaf het begin van elk project moeten 
worden overwogen. Daarnaast zouden in 
een vroeg stadium van een project experts 
uit meerdere disciplines moeten worden 
uitgenodigd om mee te denken over hoe de 
verschillende systemen in synergie kunnen 
werken. Vooral in Nederland hebben 
natuurlijke systemen zoals bodem, water en 
biotopen moeten wijken voor vormen van 
verstedelijking, dus er is nood aan speciale 
aandacht voor deze systemen. Ook lokale 
bewoners en ondernemers en de beleving 
van stedelijke ruimten door hun lokale 
gebruikers moeten worden meegenomen 
in het proces. Kortom, de duurzame stad 
vereist een uitbreiding van ons kennisveld. 
Dit geldt voor alle verschillende schalen 
waarop stedelijke ontwerpers opereren: 
ontwerp van de openbare ruimte, ruimtelij-
ke raamwerken en (regionale) strategieën. 
Op elke schaal draagt iedere kleine stap bij 
aan de duurzame stad, wat ons als steden-
bouwkundigen des te meer reden geeft om 
de stappen concreet te maken.

Eén van de acties die op middelgrote schaal 
kan worden ondernomen, is het ontwerpen 
van een robuste raamwerken die in de toe-
komst flexibel kunnen worden ingevuld. Het 
is hierbij van groot belang dat de inzichten uit 
projecten en ambities van zowel de kleinere 
als de grotere schaal worden toegepast. Zo 
kan de kennis van huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op de schaal van gebouwen, 
stadsdelen, of openbare ruimtes worden 
gebruikt om een raamwerk te ontwerpen 
dat zinvol is binnen de context. Er moet 
daarbij rekening worden gehouden met de 
ambities van professionals, maar ook met 
die van bewoners en lokale ondernemers. 
Minstens zo belangrijk is de samenwerking 
met financiële deskundigen, zodat alter-
natieve berekeningsmethoden tot stand 
komen die uitgaan van meer dan alleen de 
financiële voordelen die stadsontwikkeling 
kan opleveren. Tegelijkertijd kunnen vanuit 
het grotere schaalniveau inzichten uit over-
koepelende strategieën worden toegepast 
op raamwerken om abstracte ambities een 
concrete plek te geven.

Middelgrootschalige actie: 

Ruimtelijke raamwerken

Grootschalige actie: 

Ontwerpstrategieën

Op grote schaal kunnen ontwerpers extreme 
toekomstscenario’s ontwerpen als methode 
om mogelijke uitkomsten te visualiseren en 
het debat rond duurzame steden te stimu-
leren. Tijdens ontwerpsessies gebruiken 
stadsontwerpers hun vaardigheden om 
complexiteiten te visualiseren en een cre-
atief proces tussen verschillende betrok-
ken partijen te faciliteren. Door te wijzen op 
belangrijke locaties en ontwikkelingsprojec-
ten kunnen de toekomstscenario’s aanzet-
ten tot actie voor kleine, eerste stappen in 
de richting van een voorkeursscenario.

“Nodig in een vroeg stadium van een project experts uit 

meerdere disciplines uit om mee te denken over hoe de 

verschillende systemen in synergie kunnen werken.”

Op de schaal van de openbare ruimte zijn 
veel natuurinclusieve ontwerpprincipes 
direct toepasbaar in ontwerpprojecten. 
Door bijvoorbeeld broedplaatsen en voor-
zieningen voor kleine dieren, vogels en 
insecten te ontwerpen, kunnen we de biodi-
versiteit vergroten. Daarnaast kunnen ont-
werpers bijdragen aan veerkrachtige steden 
door op de hoogte te blijven van de laatste 
nature-based materialen en oplossingen. 
De praktische kennis kan worden geïnte-
greerd in beleidsgidsen en gemeentelijke 
gidsen voor de openbare ruimte.
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Conclusie
Om het doel van duurzame steden in 2050 
te realiseren, hebben we verschillende 
concrete ontwerptools aangereikt die 
stedenbouwkundigen kunnen helpen om op 
elke schaal actie te ondernemen. Wanneer 
we deze tools beheersen, is het eenvoudiger 
om bij te dragen aan het realiseren van 
duurzame steden. De belangrijkste 
conclusie van deze blog is dat verandering 
niet vanzelf gaat – om echte verandering 
tot stand te brengen is samenwerking nodig 
tussen en met veel verschillende partijen. 
Enkel dan kan een geïntegreerde aanpak 
worden toegepast op de verschillende 
uitdagingen waar we voor staan op de weg 
naar duurzame steden.

Terug naar inhoudsopgave
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Duurzaamheid is een thema waar we als 
stedenbouwkundigen al jaren intensief 
mee te maken hebben. Het is ook een 
containerbegrip waar ontwerpers en 
opdrachtgevers maar al te graag op 
duiken. Er wordt altijd geknikt en geklapt 
bij plannen voor een meer duurzame 
stad, maar om de waarheid te zeggen ebt 
het enthousiasme meer dan eens weg als 
het op hard maken en uitvoeren van de 
ambitieuze – en hoognodige – plannen 
aankomt. We moeten verder reiken dan 
het uitspreken van de juiste ambities: 
we moeten ze ook waarmaken. Echte 
verandering brengen we teweeg door de 
urgentie van de opgaven onder ogen te 
zien en ernaar te handelen. 

Opdrachten binnen ons vakgebied ontstaan 
vaak vanuit een reactie op een acute 
vraag, bijvoorbeeld naar de bouw van extra 
woningen op de korte termijn. Bij dit soort 
vragen wordt te weinig nagedacht over wat 
onze keuzes betekenen op de lange termijn. 
Het is verwonderlijk om te zien wat voor 
kleine rol dit speelt bij stedenbouw, hoewel 

we bijdragen aan ontwikkelingen die vijftig 
jaar of langer mee zullen gaan. 
 
We moeten ook meer gaan investeren 
in de realisatie van groenere steden. 
Met vergroening van steden kunnen we 
in één klap veel bereiken: het heeft een 
positief effect op de gemoedstoestand 
van mensen, gezond buitenleven wordt 
gestimuleerd, stedelijke ecologie wordt 
hersteld, hittestress wordt verminderd en 
hevige regenval kan worden gereguleerd, 
en steden worden er mooier van. Een 
eerste stap naar vergroening bestaat uit 
het onderzoeken of en waar harde bestrate 
ruimte kan worden teruggewonnen door 
te ontharden (het bekende ‘tegelwippen’). 
Als stedenbouwkundigen hebben we de 
kracht met ontwerp te laten zien waar we 
naartoe kunnen en welke maatregelen 
daarbij passen. Het is natuurlijk interessant 
om te beginnen met de quick wins. Niet 
ter vervanging van grotere projecten, maar 
om snel goede voorbeelden te visualiseren 
en inzichtelijk te maken hoe we met een 
beperkt budget een flink effect realiseren. 

Het derde hoofdstuk focust op inclusiviteit. 
In de brede zin is wel duidelijk wat met 
inclusiviteit wordt bedoeld: alle lagen 
van de bevolking voelen zich overal in de 
stad prettig. Een actueel onderwerp is 
de inclusiviteit van de woningmarkt. Bij 
nieuwbouwprojecten is gedifferentieerd 
bouwen een vereiste, zodat alle doelgroepen 
worden bediend – van huur tot koop, van 

“We hebben de kracht om met 

ontwerp te laten zien waar 

we naartoe willen en welke 

maatregelen daarbij passen.”

De urgentie van de 
veerkrachtige stad 
door Rients Dijkstra

Reflectie

sociaal tot vrije sector. Dit is echter niet 
op alle plekken in de stad vanzelfsprekend 
en hoge grondprijzen zetten het sociale 
quotum onder druk. Een tekort op de ene 
plek kán gecompenseerd worden op andere 
plekken, maar die liggen vaak verder weg 
van het hart van de stad en zijn veelal 
minder aantrekkelijk. Dit mechanisme 
toont aan dat kritisch ontwerp ondersteund 
door sterk beleid vereist is om de beloofde 
inclusiviteit te waarborgen.

Wanneer het gaat over circulariteit ligt 
het voor de hand om te kijken naar de 
mogelijkheden tot gebruik van bestaand 
materiaal bij nieuwe projecten. Om de 
koppeling te leggen met vergroening: als 
er op een locatie flink onthard wordt, levert 
dit – letterlijk – een berg herbruikbaar 
materiaal op. Bij nieuwe plannen moet het 

vanzelfsprekend worden dat dit materiaal 
ingezet wordt. De neiging tot het maken 
van unieke ontwerpen met louter nieuwe 
materialen zal gaandeweg vervangen 
moeten worden door creatief ontwerpen 
met bestaand materiaal of een passende 
mix van oud en nieuw. 

Opdrachtgevers willen graag duurzaam 
ontwikkelen en bouwen. Bijna alle 
steden hebben bijpassende ambities 
en toekomstvisies. Je hoort niemand 
meer zeggen dat ze niet inclusief gaan 
bouwen, groen niet interessant vinden of 
dat ze niks van circulair materiaalgebruik 
willen afweten. We moeten het behalen 
van de benoemde doelen vooropstellen. 
Veerkrachtig of duurzaam ontwikkelen: het 
maakt niet uit hoe we het noemen, zolang 
we de daad maar bij het woord voegen.
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