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De collectie beheren 

Indrukwekkend. Dat is het eerste woord dat bij me 

opkomt als ik terugblik op de activiteiten van Habiforum. 

Er is een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd op het 

gebied van stedelijkheid, gebiedsontwikkeling, duur-

zaamheid, ruimtelijke kwaliteit en alles wat daarmee 

samenhangt. Er is 60 miljoen euro geïnvesteerd, voor 

minder dan de helft uit de aardgasbaten en voor het 

overige uit private middelen, universiteiten en vele 

tientallen organisaties uit de overheid. Op verschillende 

universiteiten zijn promotieonderzoeken ondersteund 

en is onderzoekscapaciteit gericht ingezet. Daarnaast is 

een groot aantal praktijkonderzoeken en -projecten  

uitgevoerd, waarbij alle partijen betrokken zijn die de 

inrichting van Nederland mede bepalen: gemeenten, 

provincies, de rijksoverheid, woningcorporaties, 

adviseurs, aannemers, waterschappen, ontwikkelaars 

en – misschien wel de belangrijkste groep – burgers.  

Op die manier is een divers netwerk ontstaan van 

duizenden enthousiaste mensen. Een netwerk dat uniek 

is in ons vakgebied vanwege de verbindingen die zijn 

gelegd tussen beleid, praktijk en wetenschap. 

Ondanks deze klinkende resultaten, of misschien wel 

juist daardoor, heb ik ook zorg. Zorg dat deze waarde-

volle kennis en netwerken verloren gaan. Natuurlijk, 

instituties als Habiforum ontlenen een deel van hun 

kracht aan het feit dat ze eindig zijn. Maar we hebben 

het behalve over een institutie ook over een waardevol 

netwerk. Het zou zonde van alle inspanning zijn als we 

het ene netwerk laten uitdoven om een jaar later weer 

een nieuw netwerk op te bouwen. We doen er goed aan 

om intensief en consistent na te denken over de vraag 

hoe we het netwerk van Habiforum in stand kunnen 

houden. 

Hetzelfde geldt voor de grote hoeveelheid wetenschap-

pelijke en praktijkgerichte kennis (en de verbindingen 

daartussen) die is opgebouwd. Voor een deel zijn al 

stappen gezet om de kennis te verankeren. Er zijn 

publicaties uitgebracht, zowel met een verdiepend  

als met een meer journalistiek karakter. In diverse  

lesprogramma’s aan hogescholen en universiteiten 

heeft het erfgoed van Habiforum een plek gekregen. 

Op websites is een schat aan informatie ontsloten,  

toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Maar er is 

meer nodig om ervoor te zorgen dat de opbrengst  

ook op langere termijn zijn weg vindt bij de honderd- 

duizenden mensen die in dit land dagelijks de ruimte 

vormgeven. De hosting van de websites is voor de 

komende twee jaar geregeld, maar wat gebeurt er 

daarna? Hoe zorgen we ervoor dat honderdduizenden 

professionals blijvend een beroep kunnen doen op de 

schat aan opgebouwde kennis en inzichten?  

Wat we nodig hebben is een beheerder die de erfenis 

liefdevol onderbrengt en er actief mee aan de gang 

gaat. Vergelijk het met een schilderij, of liever een  

collectie, die door een museum wordt beheerd en aan 

het publiek wordt getoond. Een serieuze kandidaat-

beheerder is het succesvolle project van Habiforum, 

Voorwoord

Carel de Reus  Bestuursvoorzitter Habiforum



NederLandBovenWater. Om die reden maakt de stichting 

Habiforum na haar opheffing haar batig saldo over aan 

NederLandBovenWater. Ook dat is een vorm van  

nalatenschap. 

Deze Eindrapportage kan in de vergelijking als catalogus 

gelden. Hij leidt u door de rijke collectie die Habiforum 

in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Het gaat 

daarbij zowel om een totaaloverzicht als om het tonen 

van de highlights. U krijgt een helikopterview over de 

oogst van Habiforum, maar tegelijkertijd biedt de 

publicatie volop aanknopingspunten om de diepte in te 

gaan, om die kennis op te doen waar u specifiek behoefte 

aan heeft. Een mooi begin om het erfgoed voor de  

toekomst veilig te stellen, zou ik zeggen. 
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Denken en doen in de toekomst 

Beleid, praktijk en wetenschap. In die driehoek is 

Habiforum de afgelopen jaren actief geweest. 

Het heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid studies, 

praktijkgerichte werkvormen en betrokkenheid van vele 

professionals. De rode draad bij al deze activiteiten  

was telkens het leggen van verbindingen tussen de 

punten van de driehoek. Want interactie tussen beleid, 

uitvoering en wetenschap is geen vanzelfsprekendheid. 

Initiatieven zoals Habiforum zijn nodig om deze inter-

actie tot stand te brengen. 

Als voorzitter van de Raad van Toezicht stel ik vast dat 

Habiforum veel goede producten heeft voortgebracht. 

Denk bijvoorbeeld aan de Communities of Practice.  

Het is uiterst nuttig gebleken om concreet te maken 

hoe beleid zich verhoudt tot de uitvoering, welke  

kennisvragen voortkomen uit een praktijksituatie.  

Het stelt professionals in staat om de bruikbaarheid 

van hun werk te toetsen. Voor de proeftuinen, waarin 

praktijksituaties optimaal worden ingezet om toegepaste 

kennis op te doen en door te geven, geldt hetzelfde. 

De activiteiten van Habiforum vallen goed samen met 

ontwikkelingen in het rijksbeleid. We hebben een omslag 

gezien van toelatingsplanologie naar ontwikkelings-

planologie. Die omslag vraagt een nieuwe manier van 

samenwerken tussen actoren. Het opdoen van ervaring 

met die nieuwe samenwerking is onmisbaar en daar 

heeft Habiforum een nuttige rol bij vervuld.  

Onze opgave is om Nederland om te vormen tot een 

klimaatbestendige delta. Enerzijds door adaptieve 

maatregelen (het aanpassen aan de gewijzigde omstan-

digheden), anderzijds door mitigerende maatregelen, 

met name het overschakelen op duurzame energie.  

Dit heeft de nodige ruimtelijke consequenties.  

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van windmolens, 

het verhogen van dijken en het scheppen van ruimte 

voor water. In essentie gaat het erom dat we leren om 

de ruimtelijke inrichting in te zetten voor het bereiken 

van deze doelstelling en ook daarbij heeft Habiforum 

de nodige bouwstenen aangedragen.  

Bedoeld als impulsfinanciering, stond bij de oprichting 

van Habiforum vast dat het een tijdelijk programma 

zou zijn. De programmaperiode is ten einde, maar de 

waardevolle onderdelen uit het programma zijn dat niet. 

Ze zullen worden voortgezet in een andere vorm,  

ze zullen opgaan in andere programma’s, ze zullen 

worden verankerd in grote uitvoeringsprojecten.  

We investeren in dit land ontzettend veel in ruimtelijke 

kwaliteit en veiligheid; het is dan wel zo verstandig om 

een deel van die investeringen aan te wenden voor 

kennisontwikkeling.  

Deze Eindrapportage geeft alvast een mooi beeld van 

wat Habiforum bijdraagt aan kennisontwikkeling in 

de toekomst. Het toont de uitkomsten van zowel het 

praktijkprogramma als het wetenschappelijk programma. 

De algemene beschrijvingen worden aanschouwelijk 

gemaakt met tal van casussen en voorbeelden van 

Voorwoord

Hans van der Vlist  Voorzitter Raad van Toezicht Habiforum, Secretaris-generaal Ministerie van VROM
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onderzoeken. Maar het gaat verder dan dat. Er wordt 

een aanzet gegeven voor hoe de opbrengsten kunnen 

worden veiliggesteld en er wordt een agenda voor de 

toekomst geschetst. Daarmee is het een publicatie 

geworden die niet alleen terugblikt op wat geweest is, 

maar ook vooruitdenkt hoe we door kunnen gaan met 

het leggen van verbindingen tussen beleid, praktijk  

en wetenschap. Geen boek voor in de boekenkast, 

maar voor op de werktafel.  
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Vernieuwend Ruimtegebruik

Het zit erop. Zes jaar Habiforum Vernieuwend Ruimte-

gebruik. Wij zijn trots op wat we nu in handen hebben. 

Tot stand gebracht in en door ons netwerk van vele  

duizenden professionals in de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Habiforum Vernieuwend Ruimtegebruik is een impuls-

programma. Vanaf de aanvang was het tijdelijke en  

eindige karakter duidelijk. Het is net het echte leven.  

We werken voor de helft met algemene rijksmiddelen 

(‘aardgasbaten voor versterking van de kennisinfra-

structuur’) en verantwoorden ons jaarlijks aan een 

Commissie van Wijzen, die ons beoordeelt en daarover 

advies uitbrengt aan de regering. Daarvoor maken we 

gedetailleerde jaarrapportages, op basis waarvan 

SenterNovem en NWO de Commissie van Wijzen  

adviseren. Een externe accountant brengt jaarlijks 

een goedkeurende verklaring uit.

Zo aan het eind van de looptijd van Habiforum, willen 

we graag ook op een andere manier ons verhaal vertellen. 

Over hoe we hebben gewerkt en waarom we zo hebben 

gewerkt. Wat dat allemaal heeft voortgebracht en wat 

daarvan de betekenis is voor ‘ruimte-vaarders’. Wat we 

echt bijzonder vinden en waarin we bij nader inzien 

tekort geschoten zijn. Veel voorbeelden om ons werk  

te illustreren. En hoe we de agenda voor de toekomst 

zien. Het werk is nooit af. Er zijn draden gesponnen, 

waarmee anderen opnieuw aparte en andere tapijten 

kunnen weven.

We richten ons met deze Eindrapportage op onze 

beoordelaars, en op de vele stakeholders van dit 

programma. Dus op de financiers, maar ook op  

de deelnemers en afnemers van ons programma. 

Het is dus een hybride boek geworden met meerdere 

verhalen, die met elkaar verbonden zijn, maar zich ook 

goed zelfstandig laten lezen.  

Het eerste verhaal Krachtdadig in een complex actieveld 

geeft een kleine geschiedenis van Habiforum en bevat 

een reflectie op het programma in de volle breedte. 

Globale inzichten die uit het programma zijn voort-

gekomen worden benoemd en onderbouwd. 

Dit verhaal is de opmaat voor de twee daarop volgende 

verhalen die ingaan op beide programmaonderdelen: 

het verhaal van het praktijkprogramma en dat van het 

wetenschappelijk programma.

De praktijk van gebiedsontwikkeling kent meerdere lagen. 

Allereerst verhalen we het wat en waarom van het 

praktijkprogramma. Welk ontwerp lag aan het praktijk-

programma ten grondslag? Vervolgens worden op 

hoofdlijnen de opbrengsten in kaart gebracht en op 

twee manieren geïllustreerd. In kaders beschrijven 

we een aantal projecten wat meer in detail en caleido-

scopisch vertellen de omslagen van vele publicaties uit 

het programma hun eigen verhaal. We hebben onderzocht 

wat de waarde en werking van het praktijkprogramma 

is voor de professionals. Tenslotte kijken we met een 

kritische blik naar onszelf, waar zijn we nu echt 

tevreden over en wat hebben we laten liggen? 

Ten geleide
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De wetenschappelijke praktijk vangt aan met een essay 

waarin opbrengsten vanuit het wetenschappelijk 

programma met elkaar worden verbonden. Niet alles-

omvattend, maar wel in een mooi perspectief gebracht 

om vervolgens de diepte in te kunnen gaan. Voordat we 

dat doen, volgt eerst een beschouwing over de uitwis-

seling / interactie tussen de wetenschappelijke praktijk 

en de praktijk van plannen, beleid en realisatie.  

Het wetenschappelijke programma bevat acht clusters. 

Elk cluster vertelt haar eigen verhaal, te beginnen met 

een samenvatting, geïllustreerd door de belangrijkste 

bevindingen en publicaties en afgesloten met voor-

beelden van de doorwerking van de resultaten naar 

andere gebruikers dan wetenschappers. 

We vervolgen met het verhaal over hoe we de 

opbrengsten uit het Habiforum-programma veilig 

hebben gesteld voor hergebruik, over hoe we initiatieven 

uit het programma hebben ondergebracht om door te 

laten gaan als Habiforum geëindigd is, over hoe het 

onderwijs is bediend, etc. Kortom, we hebben werk 

gemaakt van onze zichtbaarheid en onze nalatenschap. 

 

Met Nederland is af: de agenda van de toekomst sluiten 

we het verleden en heden af. We kijken vooruit naar de 

uitdagingen waarvoor we staan. We hebben nog forse 

stappen te zetten in het maken van echte keuzes voor 

kwaliteit en integraliteit. De vraag naar het ‘moeten’ is 

al lang beantwoord, wat rest zijn de antwoorden op het 

‘willen en het kunnen’.

‘De wereld bestaat om in een boek terecht te komen.’ 

Het was een genoegen om ons boek te mogen schrijven 

en danken allen die coproducerend eraan mee hebben 

meegeschreven. Wij wensen u veel leesplezier. En blijft 

u vooral de ontwikkelingen volgen op www.habiforum.nl.
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Met deze uitgave markeert Habiforum 
het einde van een tijdperk. Dat tijdperk 
startte in een ruimtelijk beleidssysteem 
dat primair gericht was op het toewijzen 
en ordenen van functies. Planprocedures 
kregen veel aandacht, maar wel op elke 
bestuurslaag apart en gescheiden  
naar domeinen (wonen, ruimte, water  
en infrastructuur). 

Momenteel is het ruimtelijk handelen meer gericht op 

het ontwikkelen en combineren van functies en het  

verbinden van de handelingen op de verschillende 

bestuurslagen en in de diverse domeinen. Habiforum 

heeft hieraan krachtig bijgedragen. In het eerste 

Habiforum-programma (1999 – 2003) lag de nadruk op 

het combineren van functies. Het motto was meervoudig 

ruimtegebruik. In het tweede Habiforum-programma 

(2004 – 2009) kwam daar de aandacht voor het gebieds-

gericht verbinden van handelingen bij. Communities of 

Practice (CoP’s) werden een gebruikelijke manier van 

werken evenals gebieds-gerichte aanpakken. 

Wetenschappelijke analyses hebben deze verkennings-

tocht naar de ruimtelijke systeemveranderingen kritisch 

geanalyseerd en verhelderd vanuit een breed, multi-

disciplinair spectrum. Het praktijkprogramma en het 

wetenschappelijke programma hebben ieder voor zich 

en samen duidelijk gemaakt dat meervoudig ruimte-

gebruik vereist is en dat partijen elkaar daarvoor nodig 

hebben. Ook zijn er voorbeelden van meervoudige 

ruimtelijke concepten, zoals bedrijventerreinen die de 

aanliggende ecologische gebieden versterken en van 

lonende samenwerking. Uiteindelijk levert Habiforum 

krachtige argumenten dat de ruimtelijke systeem-

veranderingen nog verder zullen en moeten gaan.  

We leggen over dit alles verantwoording af in deze 

Eindrapportage. We hebben ook gemerkt dat dit nodig is. 

De veranderingen in het ruimtelijke systeem zijn voor 

sommigen zo sluipenderwijs gegaan en zo geleidelijk dat 

het zinvol en nodig is ze nog eens expliciet attent te 

maken op de omvang en impact van de veranderingen 

en de bijdrage die Habiforum daaraan heeft geleverd. 

Ook is niet iedereen blij met de veranderingen. Het vak 

van gebiedsontwikkelaar is een stuk complexer geworden. 

Gebiedsontwikkeling blijft langzaam verlopen en vereist 

veel inspanning. Het is dan begrijpelijk wanneer som-

mige nationale beleidsmakers stilletjes terugverlangen 

naar nationale plannen met een groot elan en een 

krachtige impact op de regio. Evenzeer is het begrijpelijk 

dat provinciale beleidsmakers wel weer streekplannen 

willen maken die anderen helder laten zien wat niet mag. 

En het is begrijpelijk dat lokale autoriteiten wel eens 

terugverlangen naar het idee dat de bestemming van 

ruimte vooral een taak is van de lokale overheid. 

Eenvoudige sturing is echter een even logisch als  

onrealistisch verlangen, zoals blijkt uit het vele werk 

dat verzet is door de participanten in Habiforum. Het 

vraagstuk is te complex om nog eenvoudig te kunnen 

oplossen, zowel inhoudelijk als qua sturing. 

Verder betekenen de veranderingen in het ruimtelijke 

beleidssysteem naar multifunctionaliteit en co-creatie 

allerminst dat met deze veranderingen de spanningen 

tussen de drie bestuurslagen verdwijnen en de strijdbijl 

Krachtdadig in een complex 
actieveld

Hoofdstuk 1 De context van Habiforum
 
Geert Teisman
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tussen de verschillende sectoren wordt begraven. Zij die 

dat als uitkomst van het Habiforumprogramma hadden 

verlangd, moeten achteraf teleurgesteld zijn. We leveren 

u niet een tool aan die ruimtelijke projecten omtovert 

van enkelvoudige naar meervoudige gebiedsinvullingen, 

noch een tool die alle weerstand en conflict in gebieds-

ontwikkeling kan overwinnen. Het lijkt ons echter ook 

niet redelijk om van een kennisimpulsprogramma als 

Habiforum te verwachten dat deze gebiedsontwikkeling 

gemakkelijker kan maken. Gebiedsontwikkeling is niet 

makkelijk. Ruimte is en blijft immers schaars. Elke nieuwe 

claim concurreert met bestaand gebruik. Schaarse ruimte 

verdient het om over te strijden. Wel draagt Habiforum 

inzichten aan om de uitdaging die we gebiedsontwik-

keling noemen op competente wijze aan te pakken. 

Habiforum levert de kennis om de worsteling op weg 

naar meervoudigheid zo vorm te geven dat deze leidt 

tot een kwalitatief hoogwaardig resultaat en uitkomsten 

die voor velen attractief zijn. In dat opzicht draagt 

Habiforum bij aan een gestage systeeminnovatie die 

naar wij hopen nog lang niet afgelopen is.

Systeeminnovaties leveren geen kant en klare producten 

zoals een innovatieve brug of een nieuw product. Het is 

immers niet gericht op productinnovatie. Dat is ook niet 

zinvol. Het wemelt van de productinnovaties in de 

ruimtelijke sector. Het probleem is alleen dat deze niet 

worden toegepast. Het systeem heeft moeite product-

innovaties te absorberen bijvoorbeeld omdat de 

opbrengsten toevallen aan anderen dan zij die moeten 

investeren. Of omdat partijen elkaar niet de ruimte 

daartoe geven. Of omdat de eigenaar van een nieuw 

product zijn voorstel niet goed inbedt in een omgeving. 

Iedereen wacht dan op de eerste die over de brug komt. 

We zijn momenteel al een behoorlijk eind op weg om 

dit soort problemen te overwinnen. Er is veel aan het 

veranderen, in wetgeving, in organisatiestructuren, in 

de verhouding tussen zelf doen en uitbesteden en – en 

dat is misschien wel het belangrijkste – in de manier 

waarop velen in de ruimtelijke sector het vraagstuk 

beschouwen en benaderen. Gebiedsontwikkeling is  

– ondanks de kracht van traditionele planvormen en 

opvattingen over rolverhoudingen en de hardnekkigheid 

van wederzijdse vooroordelen, zowel tussen bestuurs-

lagen, tussen overheid en burgers als tussen overheid 

en bedrijfsleven – in opvallend korte tijd een noemer 

geworden waaronder allerlei nieuwe manieren van 

denken over ruimte en handelen in de ruimte 

zijn verpakt.

Gebiedsontwikkeling draagt een tweetal kernwoorden 

in zich die bovenaan de agenda zijn gekomen in de 

ruimtelijke sector: gebied en ontwikkeling. Het is goed 

om de essentie van deze kernwoorden hier, waar we de 

erfenis van Habiforum vastleggen voor de ruimtelijke 

ontwikkelaars van de toekomst, nog eens extra te 

benadrukken. 

De oriëntatie op gebieden is een kanteling in de bena-

dering van ruimte. Traditioneel lag de nadruk op het 

bestemmen van klassieke plekken: nieuwe woonwijken, 

bedrijventerreinen en beschermde natuurparken.  

Bij gebiedsontwikkeling ligt de nadruk, paradoxaal 

genoeg, minder op plekken alleen. Gebiedsontwikkeling 

heeft meer aandacht dan voorheen voor de positie van 

plekken in onderlinge relatie tot elkaar en daardoor voor 

multifunctionaliteit. Traditioneel was er al aandacht 

voor meer functies maar deze werden vervolgens toe-

gewezen aan plekken of ‘plotjes’ in een te bestemmen 

gebied. Deze ‘plotjes’ werden vervolgens relatief 

autonoom tot ontwikkeling gebracht in de hoop dat 

het geheel dan goed zou functioneren. Dat bleek lang 

niet altijd het geval. De synergie tussen functies en 

tussen plekken verschuift meer naar het centrum van 

ruimtelijk beleid en uitvoering.

En daarmee komt de nadruk te liggen op ontwikkeling 

in plaats van bestemmen. Het gaat er niet om de ene 

bestemming te vervangen door de andere. Bij gebieds-

ontwikkeling is het bestaande gebied, met bestaande 

kwaliteiten en het bestaande gebrek aan kwaliteiten 

het uitgangspunt. Er wordt, meer dan in het verleden, 

gekeken naar wat er is om vervolgens te bezien welke 

kwaliteiten zijn toe te voegen aan het bestaande.  

De ambitie is ontwikkeling en ontwikkeling is vooral 

het toevoegen van functionaliteit aan een gebied.  

Deze toevoeging is bijna altijd in de vorm van multi-

functionaliteit met respect voor veel van de bestaande 

functionaliteiten. En daarmee komen multifunctionaliteit 

en combinerend vermogen op de voorgrond te staan als 

kerncompetenties van gebiedsontwikkeling. 

Krachtdadig in een complex 
actieveld

Hoofdstuk 1 De context van Habiforum
 
Geert Teisman
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aan gebiedsontwikkeling. Enerzijds is daar geleerd om 

tot gezamenlijke actie te komen. Gezamenlijke actie 

klinkt logisch maar is dat in de praktijk lang niet altijd. 

Veel betrokkenen hadden decennia lang geleerd om de 

eigen organisatie en de planvorming daarbinnen centraal 

te stellen. Als ze dan bij de uitvoering daarvan andere 

partijen tegenkwamen – en dat gebeurt vrijwel altijd – 

lagen hun plannen al vast, lagen conflicten op de loer 

en ontstond snel een competentiestrijd. In de proef-

tuinen is langzaam maar zeker een aanpak ontwikkeld 

waarin gezamenlijkheid werd gezien als de start van 

waaruit het beter mogelijk wordt om tot multifunctio-

naliteit en combinerend vermogen te komen. In het 

volgende deel van deze verantwoording ziet u hoe 

Habiforum van gebiedsontwikkeling een vak heeft 

gemaakt, dat de komende jaren geïmplementeerd kan 

worden. In proeftuinen beproeven partijen nieuwe aan-

pakken. Zij krijgen en nemen de ruimte om te reflecteren 

op de vraag of ze de ruimtelijke kwaliteit realiseren die 

ze wensen en hoe het beter kan. Habiforum heeft deze 

ervaringen, die vaak impliciet blijven en niet effectief 

worden doorgegeven, voor de komende generaties 

gebiedsontwikkelaars toegankelijk gemaakt via de 

website, via de praktijkacademie en kloeke boeken 

zoals het praktijkhandboek gebiedsontwikkeling. 

Het bezoek van de website is gedurende alle jaren dat 

Habiforum heeft bestaan hoog geweest en neemt in 

het geheel niet af; de praktijkacademie wordt goed 

geëvalueerd en het handboek heeft gretig 

aftrek gevonden.

Tegelijkertijd is Habiforum via haar wetenschappelijke 

programma stappen verder gekomen in de theorie-

vorming over en reflectie op gebiedsontwikkeling. 

Het ondersteunt, soms instemmend en soms kritisch, 

de kennis opgedaan in het praktijkprogramma, 

maar stijgt daar in een aantal opzichten ook bovenuit. 

Het wetenschappelijke programma heeft inzichten opge-

leverd over het netwerkkarakter van gebiedsontwikkeling 

over de schalen van bestuur en territorium heen. En heeft 

inzichten opgeleverd over de spanning tussen technische 

en sociale systemen en zelforganiserend vermogen als 

belangrijke kracht in gebiedsontwikkeling.

De inzichten van netwerkvorming worden in de clusters 

1, 2 en 3 op eigen wijze gepresenteerd en uitgewerkt in 

Stilletjes aan hebben vele gebiedontwikkelaars daarmee 

het denken in afgebakende ‘plotjes’ verrijkt met en 

uitgebreid naar het denken op diverse schaalniveaus 

tegelijkertijd. Gebiedsontwikkeling vindt plaats op meer 

dan één schaalniveau tegelijk. ‘Plotjes’ zijn ingebed in 

wijken en buurten, die vervolgens weer ingebed zijn in 

stadsdelen en steden, dorpen en streken, die weer 

ingebed zijn in meer omvattende netwerken. 

Gebiedsontwikkeling is de kunst om ‘plotjes’ hoog-

waardig te ontwikkelen (nieuw kantoor, nieuw huis, 

nieuwe winkel, maar ook nieuwe natuur) en dat 

vervolgens zo te doen dat deze nieuwe functionaliteit 

ook omliggende functionaliteiten versterkt, zowel in  

de directe omgeving van ‘plotjes’ als in de wijdere 

omgeving van stadsdelen, steden en stedelijke 

netwerken. 

Denken in netwerken 

Habiforum heeft krachtig bijgedragen aan het inzichtelijk 

maken dat gebiedsontwikkeling zich niet beperkt tot 

een klassieke plek, maar is ingebed in netwerken.  

Deze netwerken zijn er zowel in stedelijke als minder 

stedelijke gebieden. Denken in netwerken betekent het 

denken in termen van onderlinge relaties en mogelijk-

heden tot onderlinge versterking. Echt effectieve 

gebiedsontwikkeling doet meer dan het realiseren van 

woningen, bedrijvengebouwen of kantoren op een plek. 

Er is met andere woorden sprake van effectieve gebieds- 

ontwikkeling wanneer deze nieuwe combinaties van 

functionaliteiten toevoegt aan een plek en tegelijkertijd 

uitstraling en positieve effecten op een bredere om-

geving heeft. Habiforum is erin geslaagd om hieraan 

significant bij te dragen, zowel in het praktische  

handelen als in de wetenschappelijke reflectie op  

dat praktische handelen. 

Het praktijkprogramma dat in hoofdstuk 2 uitgebreid 

wordt besproken, heeft een groot aantal proeftuinen 

georganiseerd. Hierbij is voortgebouwd op het eerste 

Habiforum-programma, dat door diverse externe partijen, 

inclusief de Commissie van Wijzen, buitengewoon posi-

tief is beoordeeld. 

In deze proeftuinen is met geïnteresseerde partijen, 

soms ambtenaren van een gemeente, soms bestuurders, 

soms private partijen of maatschappelijke groeperingen, 

en nog vaker in combinaties van deze partijen, gewerkt 



zijn effecten. In cluster 1 (Stedelijke netwerken) wordt 

bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt dat er op een schaal-

niveau van enige omvang, zoals de Randstad, grote 

kansen liggen voor het creëren van synergie en het tot 

stand brengen van een unieke (multi –) functionaliteit 

die alleen mogelijk is op dat schaalniveau. Maar geen 

van de overheden of private partijen denkt en handelt 

echt op dat schaalniveau. Daardoor worden er, gezien  

in termen van internationaal concurrerend vermogen, 

kansen gemist. 

Coproductie en verbindingsagenten

We komen tot het inzicht dat effectieve gebieds-

ontwikkeling mogelijk is zodra partijen over de eigen 

schuttingen van belang, jurisdictie en eigendom heen 

kijken. Cluster 2 (Groen-blauwe netwerken) en 8 

(Herstructurering van bedrijventerreinen) laten prachtig 

zien hoe een natuurgerichte ontwikkeling van bedrijven-

terreinen twee vliegen in een klap slaat. Het pareert de 

kritiek op lelijke monofunctionele bedrijventerreinen en 

versterkt de natuurkwaliteit van aanpalende gebieden, 

die vaak onderdeel blijken te zijn van de ecologische 

hoofdstructuur. 

In cluster 3 (Multifunctionele gebiedsontwikkeling) 

worden de inhoudelijke inzichten in de rode en 

groen-blauwe netwerken aangevuld met inzichten  

in de vereiste vormen van bestuur en governance om 

effectief te handelen in deze netwerken. Keer op keer 

verzuchten partijen in gebiedsontwikkeling dat ze vooral 

tegen bestuurlijke problemen aanlopen. En vaak nog 

berusten ze erin met de verzuchting dat dit de schuld is 

van de ander. Nog steeds is het een geliefd gebruik in 

de ruimtelijke wereld om elkaar de schuld te geven van 

bestuurlijk onvermogen. Cluster 3 geeft aan dat deze 

houding niet effectief is en ook niet juist. Alle partijen 

hebben de natuurlijke neiging het eigenbelang centraal 

te stellen. Gelukkig blijkt het mogelijk dit zo te doen 

dat effectieve coproductie met andere partijen op gang 

komt. Vooral de inzet van verbindingsagenten tussen de 

partijen blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan 

effectieve gebiedsontwikkeling. Een belangrijk aanslui-

tend inzicht is vervolgens dat gebiedsontwikkeling vooral 

een inter-organisatorische bestuurlijke capaciteit 

vereist en dat de verbindingsagenten, die in aantal 

toenemen en in competentie groeien, er steeds vaker 

in slagen om mooie mandjes van projecten tussen de 

partijen te ontwikkelen. Het groeiende probleem blijft 

steeds meer om deze gezamenlijke resultaten vervol-

gens ‘thuis’ verankerd te krijgen. Veel organisaties 

bevinden zich nog in een transitie van een primair 

interne naar een netwerkoriëntatie waarin de interne 

organisatie en werkwijze stapje voor stapje wordt aan-

gepast aan de noodzaak om extern resultaten te 

behalen. Kennis over besturing en management is cru-

ciaal om tot effectieve gebiedsontwikkeling te komen.

Hoewel gebiedsontwikkelaars baat hebben bij de 

kennis over inhoudelijke en bestuurlijke netwerken  

om tot synergie en coproductie te komen, neemt het 

belang en de noodzaak tot verdere ontwikkeling van 

de inhoudelijke expertise over economie, geografie en 

volkshuisvesting niet af. De hoeveelheid kennis en de 

meervoudigheid van de kennis die nodig is om tot 

gebiedsontwikkeling te komen neemt evenredig toe 

met de eisen die aan deze gebieden worden gesteld. 

Multifunctionele gebiedsontwikkeling vraagt om een 

combinatie van kennis over wonen, werken, recreatie, 

water en infrastructuur. Deze is niet zomaar bij één  

van de ontwikkelende partijen aanwezig.

Ontwikkeling en integratie van kennis

Habiforum heeft een krachtige bijdrage geleverd aan 

kennisontwikkeling, althans deelterreinen daarvan die 

onmisbaar zijn voor succesvolle gebiedsontwikkeling. 

Ook is er een stap gezet in de noodzakelijke kennis-

integratie. Deels heeft deze plaats gevonden in de vele 

Communities of Practice, waar partijen met een specifiek 

vraagstuk ‘on the job’ kennis bijeenbrengen die ze verder 

helpt. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in het weten- 

schappelijke programma. Cluster 4 (Economie) maakt 

inzichtelijk hoe belangrijk het is om de economische 

kosten en baten in beeld te krijgen. Het laat zien hoe 

moeilijk dat is en hoe gemakkelijk het ertoe leidt dat 

de baten door initiatiefnemers worden overschat en 

door controlerende instanties worden onderschat omdat 

ze niet in hun modellen passen. Het vermogen om 

gezamenlijk hoogwaardige business cases te bouwen 

voor gebiedsontwikkeling zal in de toekomst verder 

groeien en het ontwikkelen van kennis wordt in het 

publieke domein nog steeds onderschat. 
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Nieuwe technieken dragen de hoop in zich dat econo-

mische modellering en de dagelijkse besluitvorming 

beter zijn te combineren.

Cluster 5 (Woningmarkt en duurzaamheid) laat zien hoe 

verschillende agenda’s, zoals die van een gebied, een 

portefeuille en een thematische ambitie als energiezui-

nigheid tot verschillende ambities leiden die wel met 

elkaar gecombineerd moeten worden om tot hoog-

waardige gebiedsontwikkeling te kunnen komen. 

In gebiedsontwikkeling is veel detailkennis nodig over 

bijvoorbeeld energiebesparing om gebiedsontwikkeling 

ook op dit punt op niveau te brengen.

Cluster 6 (Sociale en culturele dynamiek) wijst gebieds-

ontwikkelaars, zoals zij die zich met de Vogelaarwijken 

bezig houden, er nog eens op, dat fysieke kwaliteits-

toename zinvol is, maar slechts zal beklijven wanneer 

deze hand in hand gaat met een toename van de sociale 

en economische vitaliteit. Dit inzicht is ondertussen wel 

redelijk breed verspreid, maar toch dreigen nieuwe gene-

raties beleidsmakers steeds weer in de valkuil te stappen 

‘dat zij nu wel even het probleem zullen oppakken’. 

Een duurzame toename van de kwaliteit van gebieden, 

en dat geldt voor elk gebied en op elk schaalniveau, 

vereist vooral een duurzame inzet van een netwerk van 

partijen en over de grenzen van fysiek, sociaal en econo-

misch heen. Nieuw ondernemerschap, investeringen van 

bewoners en sociale verbondenheid en inzet zijn cruciale 

factoren voor effectieve gebiedsontwikkeling. 

Cluster 7 (Wijkvernieuwing) schetst de complexiteit van 

herstructureringsopgaven. De conclusie dat er geen 

simpel recept te vinden is, mag voor sommigen een 

open deur zijn en voor anderen een teleurstelling.  

Toch is deze zo belangrijk en realistisch dat herhaling 

van de boodschap belangrijk is. Herstructurering kan 

gemakkelijk – en zal steeds weer – stagneren op het 

zwakste punt in de keten of netwerk en op het inhou-

delijk thema waar juist net te weinig aandacht voor is. 

Gebiedsontwikkeling vereist het vermogen om aandacht 

te geven aan dat wat vergeten wordt en snel te repareren 

daar waar dit gebeurt. Partijen die dit niet inzien, houden 

te vaak vast aan een eenmaal ingezette strategie die 

uiteindelijk toch niet werkt.

Cluster 8 (Herstructurering van bedrijventerreinen) 

maakt eveneens zichtbaar hoe problematisch gebieds-

ontwikkeling, in dit geval van bedrijventerreinen, is als 

partijen onvoldoende over hun schutting heenkijken. 

De producten die ze dan leveren zijn te monofunctioneel 

en voor kortetermijngewin. Als resultaat verouderen ze 

snel. Dit leidt tot een overdreven honger naar nieuwe 

terreinen. Ook dit inzicht beschouwen we net als de 

voorgaande als een bijdrage aan de kennis over het 

complexe ruimtelijke systeem en de vereiste systeem-

innovatie die kan leiden tot duurzame bedrijven-

terreinen. De cluster doet boeiende voorstellen om  

een duurzaam beheer en ontwikkeling van bestaande 

terreinen organisatorisch, markttechnisch en juridisch te 

belonen. En voor deze bijdrage geldt net als alle eerdere 

bijdragen, dat deze nog effectief gemaakt moeten 

worden – en dat nog eens elke keer weer opnieuw – 

door partijen die zich deze lessen over systeeminnovatie 

aantrekken. Juist in de ruimtelijke sector zijn we er niet 

met een enkele productinnovatie. 

Met deze inzichten heeft Habiforum voldaan aan de 

vooraf gestelde doelen, zowel in kwantitatief opzicht 

als in kwalitatief opzicht. Het praktijkprogramma heeft 

op hoogwaardige wijze de eigen reflectie georgani-

seerd, waardoor ze op geheel eigen wijze de verbinding 

legt tussen wetenschap en praktijk. De praktijkboeken 

zijn daarvan het levende bewijs. Het wetenschappelijke  

programma heeft op gevarieerde en intense wijze de 

verbinding gezocht met eigen praktijken. De teams van 

Willem Salet (cluster 1) van de Universiteit van Amsterdam, 

van Paul Opdam (cluster 2) van Wageningen UR en van 

Erik – Hans Klijn en Geert Teisman (cluster 3) van de 

Erasmus Universiteit, hebben aangetoond dat gebieds-

ontwikkeling in stedelijke en landelijke gebieden en in 

de overgangszones eist dat betrokkenen simultaan op 

meer schalen en in meer functionaliteiten denken. 

Vervolgens hebben ze dat gedachtegoed in de praktijk 

gebracht. Dit heeft de kwaliteit van het wetenschappe-

lijke product vergroot.Veel praktijkmensen zijn aan-

gezet tot het schakelen tussen schalen. Ze hebben 

functionaliteiten meer aandacht gegeven en methoden 

ontwikkeld om dat schakelen te versnellen en te verbe-

teren. Daardoor groeit gebiedsontwikkeling in slagkracht 

en kwaliteit. 
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theorie met vele feiten omkleed te kunnen pareren. 

Halverwege ons programma waren we mogelijk nog zo 

druk bezig met ieders deel van het programma, dat we 

enigszins vergeten zijn om aan anderen te laten zien 

wat Habiforum heeft opgebracht. We hebben dat in 

onze eindsprint van de afgelopen twee jaren alsnog 

rechtgezet. U treft hier het resultaat aan. 

Tegelijkertijd weten we dat de buitenwereld altijd meer 

verwacht. Ook wij constateren dat gebiedsontwikkeling 

door zijn multifunctionele en combinatiegerichte ambi-

ties eerder moeilijker wordt dan eenvoudiger. We laten 

zien dat burgers hoge eisen stellen en niet bereid zijn in 

te leveren voor de eisen van anderen. We laten zien dat 

de strijd om ruimte niet is beslecht, maar intenser 

wordt. We presenteren echter ook de hoop van nieuwe 

combinaties die nieuwe functies toevoegen zonder  

verdringing van bestaande functies (zoals Bovenstad, 

Creatieve stad en Nieuwe woonwerklandschappen) en 

we laten zien dat het aanleren van nieuwe competenties 

(praktijkprogramma) en het benutten van nieuwe 

gecombineerde kennis (wetenschappelijk programma) 

een krachtig antwoord is op de vele claims op ruimte. 

De teams van Willem Korthals Altes (cluster 8) van de 

TU Delft, Piet Rietveld (cluster 4) van de Vrije Universiteit, 

Peter Boelhouwer en Henk Visscher (cluster 5) van de TU 

Delft, Ronald van Kempen (cluster 6) van de Universiteit 

Utrecht en André Ouwehand (cluster 7) van de TU Delft, 

hebben vervolgens laten zien hoe groot de variëteit is 

aan relaties bij concrete gebiedsontwikkeling. Locatie-

ontwikkeling en locatiekeuze voltrekken zich in netwerken 

en vereist aandacht voor nieuwe niches. Woningkwaliteit 

is even belangrijk als meervoudig van aard. Renoveren en 

transformeren vindt plaats in bestaande gebieden en ver-

eist een excellent gebiedsmanagement. In Corpovenista 

(een onderzoeksprogramma met en over woningcorpora-

ties) en het vervolg erop laten wetenschap en praktijk op 

uitmuntende wijze zien hoe ze elkaar versterken ten 

dienste van de woningkwaliteit. Van Kempen cum suis 

en Ouwerhand cum suis laten vervolgens zien hoe 

belangrijk het zelforganiserende vermogen van bewoners 

en anderen is in concrete innovaties en transformaties. 

Zij kunnen beleidsidealen maken of breken. Dit inzicht 

kan niet voldoende herhaald worden. 

Hiermee menen we de externe kritiek als ware er geen 

verbinding en integratie tussen praktijkprogramma en 

Een kleine geschiedenis van Habiforum 

De Stichting Habiforum is opgericht om het Programma 

Meervoudig Ruimtegebruik (1999 – 2003) uit te voeren. 

Dit programma was één van de zes ICES-KIS II-projecten. 

ICES-KIS (Interdepartementale Commissie Economische 

Structuurversterking - Kennisinfrastructuur) is in 1995 

door het kabinet in het leven geroepen omdat er zorg 

was dat de kennisinfrastructuur in Nederland  

onvoldoende was toegerust om grote ruimtelijke en  

infrastructurele investeringen te kunnen uitvoeren. 

Uit een onderzoek van de Rand Corporation kwam naar 

voren dat kennisversterking nodig was op onder meer 

het ruimtelijk domein, toegespitst op het meervoudig 

gebruik van de ruimte (menging, stapeling, omhoog en 

in de diepte).

In 2003 werd een nieuwe ronde kennis- en innovatie-

programma’s gestart als vervolg op de lopende ICES /

KIS-programma’s die in 2004 zouden stoppen.  

Twee voorstellen voor wetenschappelijke onderzoeks-

programma’s onder leiding van TU Delft / OTB 

werden ingediend binnen het cluster Hoogwaardig 

Ruimtegebruik. Habiforum had een voorstel doordacht 

voor praktijkontwikkeling op het gebied van ontwikke-

lingsplanologie met proeftuinen en Communities of 

Practice, voortbouwend op de toen nog prille Habiforum-

praktijk. InnovatieNetwerk had een praktijkgeoriënteerd 

voorstel gemaakt voor de groene ruimte (3D). Op verzoek 

van het ministerie van Economische Zaken zijn de twee 

wetenschappelijk onderzoekprogramma’s en de beide 

praktijkprogramma’s bij elkaar gebracht en tot één nieuw 

vierjarig kennisontwikkelingsprogramma samengevoegd. 

Dit Habiforum-programma Vernieuwend Ruimtegebruik 

(2004 – 2009) is beoordeeld door de KNAW (Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de 

planbureaus en heeft uiteindelijk van alle ingediende 

voorstellen de hoogste score ontvangen. Om begrotings-

technische redenen werden de goedgekeurde 

programma’s van vier naar zes jaren opgerekt.
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Doelstellingen Habiforum-programma Vernieuwend 

Ruimtegebruik

Het Programmavoorstel Vernieuwend Ruimtegebruik is 

opgebouwd rond de centrale vraagstelling: hoe te komen 

tot een transitie van toelatingsplanologie naar ontwik-

kelingsplanologie als systeeminnovatie.

Om antwoord te kunnen geven op de transitievraag-

stelling zijn probleemstellende ruimtelijke clusters 

geformuleerd op het regionale en het landelijk 

schaalniveau. Die clusters gaven de ordening aan in  

het wetenschappelijk programma (research clusters)  

en het praktijkprogramma (proeftuinen). De verbinding 

tussen beide programmaonderdelen is gevonden in vijf 

opgaven, die de transitievraag ondersteunen:  

vraaggestuurd werken; vermogen om om te gaan met 

belangentegenstellingen; het vermogen om ruimtelijke 

kwaliteit te leveren; een effectieve planvorming en  

realisatie; een integrale aanpak in de overgang van  

stad en land.

Het wetenschappelijk programma heeft per cluster een 

groot aantal kennisvragen als doelstelling geformuleerd.

Het praktijkprogramma heeft oorspronkelijk drie  

resultaatgebieden benoemd: 

1  Ruimtelijk resultaat (ruimtelijke investeringen die tot 

vernieuwend gebruik van de ruimte leiden) 

2  Nieuwe praktijken van handelen (paradigmatische 

doorbraken in patronen van handelen en nieuwe 

samenwerkingsvormen) 

3  Professie (vakmanschap om gebiedsontwikkeling  

blijvend voortbrengen).

Deze drie resultaatgebieden zijn middelen om te komen 

tot duurzaam ruimtegebruik. In het vervolg is dit 

uiteindelijke doel als vierde resultaatgebied benoemd. 

Het praktijkprogramma heeft het werken vanuit  

clusters snel ingewisseld door te focussen op het 

domein gebiedsontwikkeling.

Kort na aanvang van het programma heeft een  

strategische herijking van de centrale vraagstelling 

plaatsgevonden. Inmiddels was duidelijk geworden dat 

toelatingsplanologie (bestemmingsplannen) noodzake-

lijk blijft. De opgave is geworden: hoe te komen tot 

gebiedsontwikkeling als voertuig voor een duurzame 

ruimtelijke inrichting van Nederland? Deze aanscherping 

heeft door het karakter van het wetenschappelijk  

programma daarop relatief weinig invloed gehad  

(het merendeel van de activiteiten was vanaf het begin 

belegd door de duur van promotieonderzoeken).  

De activiteiten van het praktijkprogramma hebben 

evenwel door deze focus een meer gerichte sturing 

gekregen en NederLandBovenWater is hieruit 

voortgekomen. 

Een tweede strategische (her)oriëntatie heeft plaats-

gevonden in mei 2007 naar aanleiding van de midterm 

review onder leiding van Henry Meijdam, voorzitter van 

de VROMraad. De belangrijkste interventie is het 

inbrengen van meer sturing op de interactie tussen 

het praktijk- en het wetenschappelijk programma, 

het expliciet benoemen van de doorwerking van 

deze (kennis-) opbrengsten.

Terugkijkend op de oorspronkelijke doelstellingen  

en met de kennis van nu kan het volgende worden 

opgemerkt:

–  De oorspronkelijke transitieopgave was weinig precies 

geformuleerd en het al dan niet realiseren van deze  

opgave is daarmee lastig te beoordelen. Daarbij moet 

worden aangetekend dat het begrip ‘systeeminnovatie’ 

door het kabinet aan het programma is opgedragen, 

zonder daarin scherp te zijn wat wordt gevraagd. 

–  Schematisch zijn de twee programmaonderdelen  

(praktijkprogramma en wetenschappelijk programma) 

met elkaar verbonden, maar de programmaonderdelen 

zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, hebben elk 

hun eigen inherente bestaansreden en brengen ook  

andere opbrengsten voort.  

Dat het Programma Vernieuwend Ruimtegebruik  

bij de indiening in 2004 de hoogste beoordeling heeft 

ontvangen van alle Bsik-inzendingen wijst erop dat de 

kwaliteit van beide programmaonderdelen hoog is, 

zowel wetenschappelijk als praktisch, als innovatief. 

Wellicht mag je concluderen dat het wetenschappelijk 

programma wetenschappelijke topkwaliteit heeft en dat 

het praktijkprogramma innovatief is gezien haar kennis-

opvatting en aanpak. 

–  Het wetenschappelijk programma heeft uitgewerkte 

vraagstellingen op clusterniveau geformuleerd.  
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Deze vraagstellingen zijn niet onmiddellijk afgeleid van 

de eerder genoemde centrale transitieopgave naar 

ontwikkelings-planologie / gebiedsontwikkeling. 

Het praktijkprogramma heeft haar vraagstellingen op 

regionaal en lokaal niveau benoemd, op het niveau 

van de individuele proeftuinen en Communities of 

Practice. Na verloop van tijd is op het niveau van het 

praktijkprogramma het perspectief van gebieds-

ontwikkeling als voertuig voor een duurzame ruimtelijke 

inrichting van Nederland ingebracht. En daaraan zijn de 

eerder genoemde resultaatgebieden gehangen, waardoor 

er meer sturing en focus is verkregen.

NederLandBovenWater is daarbij het meest doorgewerkte 

voorbeeld van deze koerswijziging. 
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Opbrengsten van het 
praktijkprogramma

Hoofdstuk 2 Het praktijkprogramma

Ab van Luin

In dit hoofdstuk wordt het praktijkprogramma onder de loep  
genomen. Allereerst worden de ontwerpgrondslagen uiteengezet. 
Vanuit de ontwerpgrondslagen zijn vier samenhangende resultaat-
gebieden benoemd. Deze vier vormen samen het analysekader 
waarop regelmatig wordt teruggegrepen in dit hoofdstuk.

Aan elk van de resultaatgebieden wordt apart aandacht besteed. Het eerste is het vak van 

gebiedsontwikkeling en dan met name de nieuwe praktijk van handelen. In het volgende 

deel staat het proces van kennis bouwen centraal. Er is werk gemaakt van het ontwikkelen 

van het vakmanschap van professionals en professionals in opleiding. Daarover gaat het 

volgende deel van dit hoofdstuk. 

Het vierde resultaatgebied ruimtelijke investeringen wordt gepresenteerd als opbrengsten 

van verschillende praktijkprojecten: proeftuinen en Communities of Practice (CoP’s). 

Op een representatieve greep uit meer dan 150 projecten wordt in kaders ingezoomd. 

Ter illustratie van het praktijkprogramma in haar volle breedte fungeren de omslagen 

van publicaties, met een korte toelichting.

Dit hoofdstuk eindigt met een reflectie op het praktijkprogramma. We kijken naar de  

doorwerking, naar de successen en naar wat is blijven liggen als opmaat voor een 

toekomstige agenda.

Voor alle duidelijkheid, dit hoofdstuk beschrijft niet het volledige praktijkprogramma en 

alle activiteiten die zijn ondernomen. Daarvoor wordt verwezen naar de jaarlijkse verant-

woordingsrapportages aan de Commissie van Wijzen en de websites www.habiforum.nl  

en www.nederlandbovenwater.nl. De focus ligt op het onderliggende verhaal, de kern van 

de opbrengsten en de samenhang daartussen. 

Ontwerpgrondslagen praktijkprogramma

Gebiedsontwikkeling is de drager van het praktijkprogramma. Gebiedsontwikkeling is 

door de toenmalige minister van VROM Sybilla Dekker geïntroduceerd om een einde te 

maken aan de weinig vruchtbare discussies over toelatingsplanologie versus ontwikkelings-

planologie. In het Habiforum-programmavoorstel Vernieuwend Ruimtegebruik werd nog 
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gesproken over ontwikkelingsplanologie als systeeminnovatie voor de ruimtelijke inrichting 

van Nederland. Kort na de start van het programma is gebiedsontwikkeling sturend 

geworden. Het verschil tussen ontwikkelingsplanologie en gebiedsontwikkeling is geen 

woordenspel. Ontwikkelingsplanologie blijft een vorm van planologie om een ruimtelijke 

opgave op een gebied te projecteren. Gebiedsontwikkeling is een perspectiefwisseling, 

waarbij de maatschappelijke opgaven vertrekpunt zijn en het gebied centraal staat. De inzet 

is om duurzame oplossingen te bereiken voor beleidsurgenties en gevoelde maatschappe-

lijke gebiedsurgenties 1. 

In gebieden moeten uiteenlopende opgaven en functies met elkaar worden verbonden. Vaak 

worden plannen in relatieve isolatie van elkaar ontwikkeld. Waterplannen gaan over water, 

huisvestingsplannen alleen over woningbouw, mobiliteitsplannen gaan over aanleg van 

nieuwe wegen. Bij gebiedsontwikkeling is de inzet om de functies integraal met elkaar 

te verbinden: ter plaatse in balans brengen van wonen, landschap, economie, water, 

infrastructuur, et cetera. Het overall-resultaat is dat kwaliteit wordt toegevoegd zonder de 

bestaande kwaliteit te vernietigen. Er is veel onvrede over de kwaliteit van de openbare ruimte 

en van ruimtelijke investeringen. Gebiedsontwikkeling is daarmee een beschavingsoffensief, 

een morele opgave, en tegelijk ook een kwestie van gezond verstand. Het is irrationeel om 

met minder genoegen te nemen als het beter kan.

Behalve het bereiken van een hogere kwaliteit kan gebiedsontwikkeling snellere en betere 

besluitvorming en de kans op goede financieringsconstructies teweeg brengen. Ze past 

uitstekend binnen de veranderende verhoudingen van publiek, privaat en particulier. 

Idealiter stelt het publiek daarbij de kaders en faciliteert professioneel, onderneemt privaat 

maatschappelijk verantwoord, participeert particulier en neemt daarin haar eigen verant-

woordelijkheid. Gebiedsontwikkeling zou wel eens het vliegwiel kunnen zijn in het zoek-

proces naar het hervinden van heldere en rolvaste rollen van overheid, markt en burgers.

Gebiedsontwikkeling wordt gezien als drager van een fundamentele omslag in denken en 

handelen om te komen tot een duurzaam ruimtelijk systeem. Een transitie met een funda-

mentele verandering van de dominante structuur, cultuur en werkwijze op systeemniveau 2. 

Onder de dominante structuur wordt verstaan de institutionele opbouw, de fysieke 

structuur en de economische structuur. Met cultuur wordt bedoeld het geheel aan gedeelde 

beelden en waarden die gezamenlijk het perspectief vormen van waaruit men denkt en 

handelt. En de werkwijzen hebben betrekking op handelingen, routines, regels en gedrag. 

Er is veel geschreven over transitieprocessen, het al dan niet kunnen beïnvloeden daarvan 

en het ontstaan van transities op drie schaalniveaus: macroniveau (grote nauwelijks te  

beïnvloeden traag verlopende trends), mesoniveau (regimes van dominante structuren, 

culturen en werkwijzen) en microniveau (kleinschalige experimenten en innovaties (niches)). 

Volgens de theorie kunnen transities alleen doorbreken en worden gerealiseerd als trends, 

ontwikkelingen en activiteiten op drie verschillende niveaus bij elkaar aanhaken en elkaar 

versterken in één en dezelfde richting 2. 

Het praktijkprogramma heeft zich gefocust op het uitvoeren van experimenten (‘proeftuinen’ 

en ‘Communities of Practice’) op microniveau en het geven van betekenis op mesoniveau.

Integrale duurzame gebiedsontwikkeling als nieuwe manier van werken begint de plaats in 

te nemen van de klassieke planologische ordening. Je kunt de twee Habiforum-programma’s 

vanuit dat gezichtsveld ook zien als een evolutionaire beweging. 

Opbrengsten van het 
praktijkprogramma

Hoofdstuk 2 Het praktijkprogramma

Ab van Luin
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Het eerste Habiforum-programma had als object ‘meervoudig ruimtegebruik’ als antwoord 

op de strikt doorgevoerde scheiding van functies in het ruimtelijk ordenen; wonen, werken, 

natuur, water en wegen strikt gesegmenteerd naast elkaar gepositioneerd. Toenemende 

ruimtedruk en kwaliteitsverlies waren de drijvende krachten voor het promoten van het 

meervoudig gebruik van de ruimte. 

De volgende stap ligt dan voor de hand: bredere maatschappelijke opgaven nemen de plaats 

in van strikt ruimtelijke opgaven, beleidsvoornemens worden verbonden met gebieds-

urgenties en het gebied komt centraal te staan.

Het praktijkprogramma is, zoals gezegd, ontworpen om een motor te zijn voor de transitie-

beweging die gebiedsontwikkeling is. Een motor in het ontwikkelen van nieuwe prakti-

sche kennis, mede gevoed door wetenschappelijk onderzoek, het installeren van deze 

kennis in de praktijk en het betekenis geven van de nieuwe handelingspraktijk op het 

niveau van cultuur en structuur.

Figuur 2.1 verbeeldt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het praktijk 

programma. Sturend is gebiedsontwikkeling: werk maken van en grip krijgen op wat die 

nieuwe praktijk van handelen is (1). Het resultaat bestaat uit ruimtelijke investeringen (4); 

een resultaat waarvoor gebiedsontwikkeling het voertuig is. Om dat te bereiken is 

vakmanschap nodig (3). Gebiedsontwikkeling is een nieuw vak. Vakmensen kunnen het 

verschil maken, zij sturen op de relatie tussen het ontwikkelen van een nieuwe praktijk van 

handelen en het realiseren van een duurzaam resultaat.

Figuur 2.1 Samenhang tussen de verschillende onderdelen van het praktijkprogramma

Duurzame ruimtelijke investeringen 4

1
Vak van gebiedsontwikkeling: next practice

2
Kennis bouwen

3 Vakmanschap
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Gebiedsontwikkelingstrajecten zijn inherent complex en zeker in de beginfase ‘ongetemd’. 

Ongetemd wil zeggen dat het vraagstuk nog allerminst helder is en er ook geen duidelijkheid 

is over de oplossing. Voor het bereiken van een intelligente formulering van het probleem 

met zicht op een werkzame oplossing is gestructureerd onderzoek nodig, dat experimenten 

worden uitgevoerd, dat ervaringen worden verzameld en dat ideeën bijeen worden gebracht 3. 

Kortom, er is een collectief leerproces nodig om gezamenlijk ervaring, kennis en inzicht op 

te doen die licht werpen op de ongetemde problematiek, op de kritische beoordeling 

daarvan en op bruikbare oplossingsrichtingen. Een resultaatzoekend proces waarin 

belangen, kennis en kunde productief bijeen wordt gebracht. 

Aan competente besluitvorming en investeringsbeslissingen liggen dus productieprocessen 

ten grondslag waarin kennis en kunde bijeen wordt gebracht. De productie van nieuwe 

kennis en kunde gaat niet zo maar vanzelf. Daarom is inrichting van arena’s voor kennis-

productie een expliciet onderdeel gemaakt van het praktijkprogramma (2). 

Een relativerende opmerking is hier op zijn plaats. Het praktijkprogramma wordt aan de 

hand van bovenstaande ordening beschreven. Deze ordening is gedeeltelijk achteraf 

geconstrueerd. Een programma ontwikkelt zich in de loop van de tijd, terwijl je aan het 

werk bent en door interventies van bestuur, raad van toezicht, commissie van wijzen, 

midterm review commissie. Die ontwikkelruimte is in het programmavoorstel bewust neer-

gezet. Je kunt immers niet vernieuwen als je vooraf alles hebt vastgelegd en jezelf met 

handen en voeten hebt gebonden. 

De meeste CoP’s, proeftuinen, De Praktijkacademie voor Gebiedsontwikkeling,  

NederLandBovenWater en gebiedsconcessies zijn uit het programma geboren. 

Niettemin is de ruggengraat van het praktijkprogramma vanaf het begin geweest: nieuwe 

praktijken van handelen en het daarvoor benodigde vakmanschap, vernieuwende vormen 

van kennisproductie en uiteindelijk duurzame ruimtelijke investeringen. Uit deze rib heeft 

een zich uitbreidende levende substantie gevormd.

Vak van gebiedsontwikkeling: next practice

Binnen dit onderdeel van het praktijkprogramma zijn de volgende activiteiten 

ondernomen:

1 In ‘proeftuinen’ ontwerpen en beproeven van nieuwe praktijken van handelen.

2 Reflectie met de deelnemers in de proeftuin op de resultaten en de handelingspraktijken.

3  Analyse en agendering. Veertig gebiedsontwikkelingsprojecten binnen én buiten het  

Habiforum-programma zijn beschreven en patronen zijn in kaart gebracht. Uit de analyse 

komen handreikingen naar voren: aanraders en afraders. Nieuwe concepten als gebieds-

concessie worden neergezet. Systeemdoorbraken zijn benoemd: de nieuwe maatschappelijke 

agenda. 

In het navolgende gaan we op zoek naar wat deze activiteiten in grote lijnen hebben 

voortgebracht.
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Ontwerpen en beproeven in proeftuinen

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Om nieuwe handelingspraktijken in de praktijk 

op het spoor te komen, is een nieuwe setting nodig die afwijkt van de bestaande orde. 

Om echter niet te sterven in schoonheid, zal de verbinding van deze ‘buiten-de-orde-setting’ 

met het heersende vertoog wel verzekerd moeten zijn.

Proeftuinen hebben we ze genoemd, de vrijplaatsen voor ongedachte oplossingen. Ze zijn 

ingezet als ‘bypasses’ van (vastzittende) lopende projecten om nieuwe beweging te krijgen. 

Dan wel zijn ze eigenstandig ontworpen om een initiatief tot realisatie te brengen. 

Deze laatste categorie proeftuinen zijn soms ook als ‘spiegelprojecten’ in de wereld gezet. 

Kernmerkend voor proeftuinen is de aanwezigheid van een open en op leren gerichte 

grondhouding van de deelnemers. Die is noodzakelijk om de cyclus van analyse, creatie, 

beproeven en reflectie te kunnen doorlopen. 

Het tweede kernmerkende van een proeftuin is de verbinding van het formele doelgerichte 

besturings- en besluitvormingsproces met een ‘informeel’, resultaatzoekend proces. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) spreekt in haar rapport, 

dat gaat over de Lerende Overheid, over de ‘verticale traditie’ en de ‘horizontale traditie’ 

van politiek denken 3’. In de eerste staat het nemen van legitieme beslissingen centraal, 

het doorhakken van knopen, het houden van toezicht en afleggen van verantwoording. 

In de horizontale traditie staat redelijk besturen centraal, het ontwikkelen van nieuwe 

vormen van collectief handelen, het wikken en wegen en het formuleren van oplossingen 

die aanspraak kunnen maken op redelijkheid.

 

Proeftuinen hebben zich bovenal gefocust op het installeren van het horizontale, resultaat-

zoekende traject en op de verbinding met het formele, projectmatige traject. Habiforum als 

onafhankelijke stichting maakte het mogelijk een setting te creëren voor een nieuw, ander 

gesprek. Een gesprek met andere initiatiefnemers dan de overheid, met echte participatie 

van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met experts en wetenschap-

pers om gezamenlijk betekenis te geven aan wat de problematiek in haar volle breedte nu 

werkelijk is en welke oplossings-richtingen daaruit voortkomen. 

Er is gewerkt vanuit een aantal werkprincipes. Genoemd kunnen worden:

– Benoemen van de echte urgenties.

– Werken vanuit individuele drijfveren.

– Erkennen en verbinden van individuele belangen (wederzijdse aantrekkelijkheid).

– In coproductie tot stand brengen van visie en realisatie. 

Deze werkprincipes komen verderop in dit hoofdstuk terug als we spreken over principes 

voor kennisproductiviteit.

Omdat iedere proeftuin door de eigen specifieke context van opgaven en spelers verschillend 

is, is maatwerk vereist. Habiforum heeft gewerkt met ervaren procesbegeleiders die voor 

maatwerk hebben gezorgd. Deze procesbegeleiders waren met elkaar verbonden in het 

Habiforum-associénetwerk. In periodieke associé-ontmoetingen zijn door de proeftuinen 

rode draden getrokken; draden die gaan over het inrichten van proeftuinen, over terug-

kerende patronen, over het vak en vakmanschap van gebiedsontwikkeling. Veel hiervan 

Amersfoort Wagenwerkplaats
Wat Binnenstedelijke vernieuwing: herinrichting stations-
emplacement.
Situatieschets Na bijna 100 jaar dienst te hebben gedaan als 
werkplaats voor het onderhoud van treinstellen, werd in 2000 de 
Wagenwerkplaats gesloten. Er werden gemeentelijke plannen  
gemaakt om dit industrieel erfgoed te slopen en te vervangen 
door kantoren en woningen in een geluidswal van 12 meter. Er start 
een initiatief van bewoners uit een aangrenzende wijk om het 
complex van oude gebouwen nieuwe gebruiksfuncties te geven.
Interventie Habiforum Met het burgerinitiatief is een voorver-
kenning gestart, waarin buitenstaanders als gemeente Amersfoort 
en NS samenwerkende partners werden. 
Resultaat Besloten is om de gebouwen te renoveren en het 
omliggende gebied in samenspraak met bewoners opnieuw in te 
richten. Een gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied is 
opgesteld. Nieuwe huurders (creatief en cultureel ondernemerschap, 
onderwijs en innovatie en aansluiting op de buurt en Amersfoort) 
zijn het gebied in getrokken. 

Arnhem Koningspleijn
Wat Transformatie van bestaand bedrijventerrein en aangrenzend 
uitleggebied tot duurzaam industriepark.
Situatieschets In 2006 kocht de gemeente Arnhem 40 hectare 
van het bedrijventerrein De Kleefsewaard / Koningspleij-Noord aan. 
Het braakliggende gebied Koningspleij-Noord is het laatste stuk 
terrein waarmee Arnhem haar areaal bedrijventerreinen kan 
uitbreiden. De gemeente heeft de ambitie om dit gebied in de 
uiterwaard, dicht bij het centrum en beeldbepalend voor de stad, 
om te vormen tot één duurzaam modern industriepark van 
ongeveer 100 hectare met de nieuwe naam Koningspleijn.
Interventie Habiforum Met vele betrokkenen is het perspectief 
van een (inter)nationaal centrum voor toegepaste energie- en 
milieutechnologie (EMT) en innovatie-industrie ontwikkeld.  
De verplaatsing van een asfaltcentrale is als kans benut om in te 
zetten op toepassing van de nieuwste (bouw)technieken.
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IJsselmonde A15 en A16
Wat Sturen op leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit op en langs 
de snelwegen in een gebied met vele eigenaren.
Situatieschets Dwars door het eiland IJsselmonde lopen de 
snelwegen A15 en A16. Deze splitsen het eiland in tweeën. In de 
toekomst is een verbreding van de A15 te verwachten. Filevorming 
en vertraging in de spits worden met het jaar ernstiger. Daar komt 
bij dat de snelwegen op veel plaatsen invloed hebben op de leefbaar -
heid in de aanliggende wijken, door luchtverontreiniging, geluid en 
de barrièrewerking van het weglichaam. Daardoor vormt deze 
infrastructuur een lastige hindernis bij het aanpakken van de 
grote problemen van armoede, werkloosheid, leefbaarheid en 
veiligheid aan de binnenkant van de ruit. In deze proeftuin ging het 
erom manieren te vinden om deze infrastructuurzones te 
benutten als motor voor economische dynamiek, leefbaarheid en 
in te zetten op duurzame stedelijke vernieuwing met een 
toekomstbestendig hoogwaardig verkeer en vervoer.
Interventie Habiforum Met elf proeftuinpartners: de Rotterdamse 
deelgemeenten gelegen op Zuid (Hoogvliet, Charlois, IJsselmonde), 
drie zelfstandige gemeenten (Albrandswaard, Barendrecht,  
Ridderkerk) en de herontwikkelingsmaatschappij voor het  
Waalhavengebied, Stadshavens NV, Havenbedrijf, Stadsregio  
Rotterdam, Rijkswaterstaat en Habiforum. De focus van de 
proeftuin richtte zich op vier ambities: een kernachtige visie op  
de identiteit van het eiland; spraakmakend routeontwerp voor 
A15  /  A16  /  A29; de grote schoonmaak voor de leefbaarheid en  
het inkleuren van de knooppunten.
Resultaat De kansenkaart biedt het positieve antwoord op die 
vragen. Eiland IJsselmonde en de knooppunten op de centrale  
eilandboulevard A15 staan hiermee op de kaart. ‘Mensen nemen 
het voortouw’. De term kansenkaart geeft goed aan wat de 
insteek was van de bedreigingen omzetten in kansen en die ook 
vertalen in concrete acties. Kansrijke acties zijn verbonden met 
mensen die daarin het voortouw nemen. Zo heeft Rijkswaterstaat 
haar infrastructuurontwerp aangepast en ingepast.

heeft zijn weerslag gevonden in de inrichting van nieuwe proeftuinen en in de Praktijkboeken 

voor Gebiedsontwikkeling, waarin generieke opbrengsten in samenhang uiteen worden 

gezet. Op deze praktijkboeken komen we later terug.

De vorming van dat associénetwerk vanaf de start van het programma is belangrijk geweest 

om ‘losse’ projecten verbonden te houden in een collectief leertraject. De ervaring heeft 

geleerd dat achteraf de vraag stellen naar de samenhang en het gezamenlijke van projecten 

vaak niet meer dan statische opsommingen oplevert. 

Om kleur te geven aan dit onderdeel van het praktijkprogramma wordt ingezoomd op de 

volgende proeftuinen – een greep uit meer dan 200 projecten: 4  

– Amersfoort, Vathorst Noord en West

– Amersfoort, Wagenwerkplaats

– Arnhem, Koningspleijn 

– Groot Mijdrecht Noord

– Overdiepse polder

– Soesterberg, vliegbasis

– Waal, WaalWeelde 

– IJsselmonde, A15 en A16

Reflectie op resultaten en handelingspraktijken

Het praktijkprogramma richt zich op handelingspraktijken voor gebiedsontwikkeling. 

Handelen is het inbrengen van eigen verantwoordelijkheid, waardoor de mogelijkheid 

voor reflectie wordt geboden.

Reflecties zijn als afzonderlijke activiteit binnen het praktijkprogramma ontstaan op 

verzoek van onze netwerkpartners. We noemen de volgende reflectietrajecten: 

– Wieringerrandmeer

– Gebiedsontwikkelingsprojecten provincie Utrecht

– Gebiedsontwikkelingsprojecten ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraal- 

 Generaal Water

–  Zes Nota Ruimte-projecten (Stadshavens Rotterdam, Zuidplaspolder, Brainport Eindhoven 

A2-zone, Westflank Haarlemmermeer, Nijmegen en Mooi en Vitaal Delfland)

– Overdiepse polder, Ruimte voor de Rivier

Om voor de deelnemers een functie te hebben in het leerproces moeten reflecties de  

volgende karakteristieken hebben: 5

1 Focus op de dagelijkse praktijk. Het vertrekpunt is een urgente actuele kwestie waar  

 spanning op staat en waaraan mensen hun eigen betekenis geven.

2 Aandacht voor persoonlijke verhalen en emoties. Juist het verschil in verhalen is het aan- 

 grijpingspunt voor de reflectie.

3 Waarderend perspectief. Aandacht geven voor wat goed is gegaan, genereert energie. En niet  

 de vaak gestelde vragen: wat ging er verkeerd en wat kan je de volgende keer anders doen?

4 Het sociale aspect van leren in beschouwing nemen. We weten al geruime tijd dat leren

 niet het verkrijgen is van een abstracte hoeveelheid kennis. Leren is een sociaal proces 6. 

Effectieve reflecties vinden dan ook plaats in een sociale context met ‘the whole system  

Resultaat Het gemeentebestuur heeft de visie volledig omarmd 
en tot 2020 de ruimte gegeven om het terrein conform ambities 
te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste nieuwe bedrijven, die 
binnen die ambitie passen, aangetrokken. Een masterplan voor het 
industriepark is opgesteld en een bestemmingsplan is op dit 
moment in procedure. 
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in one room 7’. Een mooi voorbeeld daarvan is de reflectie op de Overdiepse polder, 

een koploperproject in het Ruimte voor de Rivier-programma (zie kader). Drie sleutelspelers: 

Verkeer en Waterstaat DG Water, de provincie Noord-Brabant en de programmadirectie 

Ruimte voor de Rivier die met elkaar serieus werk hebben gemaakt van het leren met en in 

nieuwe rollen.

5 Verleden, heden en toekomst als referentie. Afhankelijk van het aangrijpingspunt kunnen

verschillende methodieken worden ingezet, zoals leercyclus, reflectie-in-actie, 

leren-van-de-toekomst.

Gebiedsontwikkeling is een langdurig proces en krijgt vorm in projecten die decennia duren. 

De samenwerking in die projecten is formeel ingericht. Er zijn contracten gesloten en  

partijen hebben een rol toebedeeld gekregen. Reflectiesessies zijn er niet op gericht om 

die formele structuur overhoop te gooien. Reflecteren is erop gericht de professionele 

ruimte op te zoeken die in elke samenwerking aanwezig is en die ruimte te benutten en 

te vergroten om het met elkaar te hebben over het werk.

Kwaliteit wordt gerealiseerd door goede samenwerking tussen betrokken personen. 

Samenwerking lijkt zo vanzelfsprekend dat professionals er nauwelijks bij stil staan.  

Het proces van samenwerken kan zich ontwikkelen. Die ontwikkeling is altijd gekoppeld 

aan waar mensen in hun eigen praktijk concreet tegenaan lopen. Mensen die verbetering 

willen aanbrengen. 

Leren samenwerken is een incrementeel en cyclisch proces waarbij telkens vanuit concrete 

vraagstukken wordt gereflecteerd. Het proces is incrementeel omdat elke reflectie voort-

bouwt op de volgende. Verdieping treedt daarbij op als een natuurlijke gang van zaken. 

De kennismaking die in het begin wordt ingezet, komt elke keer terug, waardoor de rollen 

explicieter worden en de beelden daarover steeds duidelijker. Het is onze ervaring dat een 

reflectietraject een natuurlijk einde kent als een aantal stadia zijn doorlopen. 

Wij onderscheiden vijf stadia:

– Het speelveld betreden

– Omslag maken in het denken

– Dilemma’s centraal stellen

– Handelingsruimte opnieuw definiëren

– Vertrouwen uitspreken

Deze stadia volgen in werkelijkheid niet keurig na elkaar. Er doen zich vaak onverwachte 

gebeurtenissen voor die nopen tot het opnieuw met elkaar bespreken van iets wat al 

eerder aan de orde is geweest. Dat is inherent aan reflectie. Bovendien is het natuurlijke 

einde geen afsluiting, maar een moment om het reflectietraject opnieuw in te richten.  

Een aanleiding daartoe kan zijn het afronden van een planstudie en de overgang naar een 

nieuwe fase in het project. 



37

Leren samenwerken in de Overdiepse polder

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de herinrichting van de 

Overdiepse polder als koploperproject aangewezen. Nieuw is de uitvoerende rol van de 

provincie Noord-Brabant bij de planstudie en ondersteunende rol van Rijkswaterstaat  /   

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier. DG Water is opdrachtgever. Drie hoofdrolspelers 

in nieuwe rollen binnen nieuwe kaders; men heeft elkaar nodig om het project tot een 

goed einde te brengen.

Op initiatief van de opdrachtgever ontwerpt en faciliteert Habiforum een aantal reflectie-

sessies met de direct betrokkenen vanuit de provincie, programmadirectie Ruimte voor 

de Rivier en DG Water. De Planstudie Overdiepse polder is tevens benut om met elkaar die 

nieuwe rollen te leren spelen. In de reflectiesessie zijn de hoe-vragen verder uitgewerkt:

– Hoe kunnen relaties van samenwerking productiever  /  effectiever worden gemaakt?

–  Wat hebben we in dit project met elkaar uitgevonden en is elders toepasbaar of relevant  

om kennis van te nemen?

– Hoe houden we de experimentele dimensie (tijdens de uitvoering van het project) levend?

–  Welke ontwikkelpunten kunnen vanuit dit project worden benoemd voor ieders 

organisatie? 

– Welke hindernissen in ‘het systeem’ spelen op in dit project? 

Figuur 2.2 Reflectie Overdiepse Polder - Hoofdrolspelers in een driekhoek

V&W  /  DGW
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Overdragen van beleid  
en uitvoering naar  

de praktijk
Hoe doe je dat?

RWS  /  RvdR  /  Programmamanagement

Beheersen van grote  
projecten en ondersteunen  

van betrokken partijen 
Hoe doe je dat?

Provincie Noord-Brabant

Uitvoeren van de 
planstudie binnen de 

gestelde kaders 
Hoe doe je dat?



 Figuur 2.3 Ontwikkelpunten Overdiepse polder vanuit de respectievelijke belangen

 

In de reflectie zijn vervolgens de ontwikkelpunten vanuit de respectievelijke belangen 

in beeld gebracht. De ontwikkelpunten zijn in figuur 2.3 weergegeven. 

Centraal staat de gedachte om ook te werken via netwerksturing in plaats van alleen via 

top-down-sturing. Top-down-sturing is er een van ontkoppelde verantwoordelijkheid. 

Via netwerksturing positioneren de partijen zich tot elkaar – vandaar een driehoek om de 

relaties aan te geven. Drie partijen die elk voor zich verantwoordelijkheid nemen voor de 

eigen rol en tegelijkertijd voor elkaar. 

Aan de hand van actuele vraagstukken (voortgangsrapportage, audit door kwaliteitsteam, 

uitkoopregeling, etc.) zijn de spanningen opgezocht en zijn dilemma’s productief gemaakt. 

Hoe doen we dat nu concreet? Doen we het handig of niet? En wat betekent dit voor 

ieders rol?

De spanning tussen horizontale netwerksturing en verticale top-down-sturing laat zich 

mooi lezen in figuur 2.4. Als botsingen tussen een opdrachtgever die niet kan loslaten en 

een opdrachtnemer die alle vrijheid claimt niet worden opgelost, ontstaat  

onherroepelijk verstarring. Erkenning van elkaar rol en positie maakt het mogelijk 

samen een uniek resultaat te boeken.

Iedereen betrokken houden op resultaat
Programmadirectie RvdR

Regie voeren op eigen proces 
Provincie

Leren vervlechten planvorming en procedures;  
uitleggen van de kaders, beheersen van de 
 wisselwerking stakeholders, betrokkenheid 

genereren op resultaat, hulp bieden

Leren bestuurlijke vrijheid te nemen;
Omzetten in pro-actieve en productieve rol, 
hulp vragen indien nodig, moeilijke zaken in 

het proces ophelderen

Bestuurlijke ruimte Kaders
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Resultaat

Leren loslaten; duidelijke grenzen en  
randvoorwaarden stellen, tussentijds geen 
nieuwe eisen, expliciet zijn over dilemma 
loslaten en verantwoordelijkheid houden

V&W
Aantonen meerwaarde
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Figuur 2.4 Reflectie Overdiepse polder Ontwikkelopgaven vanuit de belangen van 

drie hoofdrolspelers

Analyse en agendering

Gebiedsontwikkelingsprojecten zijn complex, weerbarstig, kwetsbaar en onvoorspelbaar, 

zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden. Succes lijkt vaak een kwestie van toeval.  

Deze ‘ongrijpbaarheid’ vindt haar oorsprong in het wezen van gebiedsontwikkeling en haar 

kennisproductie- en besluitvormingsprocessen. Het zijn sociale processen. Spelers in deze 

processen hebben elk hun welbegrepen eigenbelang, hun eigen perceptie van de werke-

lijkheid en brengen hun eigen spel in om resultaat te boeken. De opgave is, vertrekkend 

vanuit gevoelde urgenties, maatschappelijke waarde te creëren door het verbinden van 

belangen en daarvoor goede financieringsarrangementen te scheppen. 

Er wordt gezegd: ‘gebiedsontwikkeling is mensenwerk en staat en valt met vertrouwen’. 

Niet onwaar, maar wel wat mager en een forse open deur. Kunnen we nog wat preciezer 

zijn in waar het bij het proces én het project van gebiedsontwikkeling nu eigenlijk om gaat? 

En inzichten verwerven, waardoor het toeval je meer toe gaat vallen?

We denken dat dát zo is. In het praktijkprogramma is daarom werk gemaakt van het 

opsporen van terugkerende patronen en generieke aspecten, hoezeer de diverse gebieds-

ontwikkelingen elk ook hun eigen context hebben.

Unieke invulling 
initiatief  

Horizontaal netwerk Verticaal top-down

Resultaat

Verantwoordelijkheid nemen

Vakmanschap

Vragen stellen

Minutieus sturen

Benadrukken uiterste consequentie

Stapelen (beoordelende) commissies

Vrijheid claimen

Tegen ‘opdrachten’

Rol teruggeven

Leiderschap

Motiveren               

Aanbod doen                 
Gedeeld belang

Vertrouwen

…

Versterken van elkaars rol

Spanningsveld in benadering

Verkramping
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In 2006 is het eerste Praktijkboek Gebiedsontwikkeling uitgebracht, waarin twaalf gebieds-

ontwikkelingen zijn beschreven en geanalyseerd 1. Vanuit de analyse zijn handreikingen 

gedaan: aanraders en afraders. Met een bespiegeling van twaalf aandachtpunten als 

toekomstgericht denkmateriaal werd het boek afgesloten. 

In 2009 is het tweede Praktijkboek Gebiedsontwikkeling gepubliceerd 8. Veertig gebieds-

ontwikkelingen zijn onder de loep genomen en aandachtspunten benoemd om na te gaan 

wat goed gaat en wat beter kan als het gaat om gebiedsontwikkeling in Nederland. 

  Praktijkboek gebiedsontwikkeling NederlandBovenWater II
 
  40 Gebiedsontwikkelingen  
 1 Bergse Haven 21 Binckhorst
 2 Blauwe Stad 22 Eemkwartier
 3 Bloemendalerpolder 23 Hembrug
 4 Diesdonk 24  Koningsplein
 5 Gouwe Wiericke West 25 Laan van Spartaan
 6 Groot Mijdrecht Noord 26 Lanxmeer
 7 Hart van de Heuvelrug 27 Leerpark Dordrecht
 8 Hunzeproject 28 Leidsche Rijn A2
 9 Ijseldelta Zuid 29 Nieuw Leyden
 10 Klavertje Vier 30 Noordeplassen 
 11 Lelystad–Dronten–Zwolle 31 Noorderwaard
 12 Meerstad 32 Ooijen Wanssum
 13 Op Buuren 33 Overhoeks
 14 Oude Rijnzone 34 Perkpolder
 15 Overdiepse polder 35 Renswoude
 16 Veluwe 36 Roombeek
 17 Veluwerandmeren 37 Waalfront
 18 Waterdunen 38 Waterkwekerij
 19 Wieringerrandmeer 39 Woensdrecht
 20 Zuidlaren 40 Zuidplaspolder 

Vanuit twaalf thematische invalshoeken zijn patronen en condities voor succes opgetekend. 

Per thema is een ‘pervers’ systeemelement benoemd. Pervers is hier opgevat als ontaard, 

gedateerd, achterhaald en tegenwerkend. Voor het aanpakken van deze elementen zijn 

systeemveranderingen of systeemsynchronisaties noodzakelijk. Als je kijkt naar gebieds-

ontwikkeling als icoon van verandering dan vertellen de veertig praktijken het 

volgende verhaal 8. 

Integrale sociaal-culturele opgave

De analyse laat zien dat gebiedsontwikkeling in eerste instantie een sociaal-culturele 

opgave en pas in tweede instantie een ruimtelijke opgave is. Het is een duiding van een 

maatschappelijke ontwikkeling die ruimtelijk tastbaar is en wordt. In de onderzochte 

praktijken draait het om combinaties van beleidsurgenties én gebiedsurgenties, flexibiliteit 

én continuïteit, (horizontale) netwerksturing én (verticale) hiërarchische sturing, proces én 

inhoud, personen én procedures, professionaliteit én passie, warm hart én koel hoofd, 

voordenken én nadenken. Mede vanwege de dominantie van publieke partijen en daaraan 

inherent de dominantie van voornamelijk toetsende en sectorale wet- en regelgeving blijkt 

gebiedsontwikkeling lastig. Processen gaan over formele bestuurlijke grenzen heen, 

  Analyse veetig voorbeeldprojecten
 a Beleidsurgenties en gebiedsurgenties 
 b Publiek-publieke ambities en ambassadeurs 
 c Omgaan met duale politiek 
 d Participatie door bewoners en ondernemers 
 e Betrokkenheid van marktpartijen 
 f Probleemdefinitie en oplossingsstrategieën 
 g Expressie en verbinding van belangen 
 h Betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame 
  ontwikkeling 
 i Focus op investeringsresultaat 
 j Omgaan met grondposities en grondverwerving 
 k Financiering van financieringsarrangementen 
 l Omgaan met wetgeving en instrumentarium 



41

vertalen het verleden naar de toekomst van een gebied zonder alles vooraf in meetbare 

doelen te kunnen vastleggen, het zijn interdisciplinaire en integrale opgaven en vereisen 

van overheden intelligente kaderstelling en een uiterst professionele invulling van rollen. 

Aanjager voor systeemverandering

Idealiter wordt gebiedsontwikkeling vooraf gegaan door systeemveranderingen. Maar ook 

zonder ideaaltypische omstandigheden blijkt gebiedsontwikkeling mogelijk door inzet van 

menselijke energie en creativiteit, in het kunnen omgaan met vigerende wet- en regelgeving 

en al dan niet geconstrueerde complexiteiten. Door te doen, treden obstakels en mecha-

nismen achter bestaande systemen scherp aan het licht. Ervan uitgaande dat dit tot aan-

passingen leidt, werken we zo geleidelijk vanuit de praktijk aan systeemveranderingen. 

Daarmee wordt een volgende generatie gebiedsontwikkelingen geholpen. Op deze wijze is 

gebiedsontwikkeling een aanjager voor systeemveranderingen op tal van terreinen. 

Excellentie ligt binnen bereik

Een vergelijking tussen de veertig praktijken en de twaalf analysethema’s leert dat we in 

staat zijn tot excellentie voor alle thema’s. Praktijken leren hoe briljant het kan. Het komt 

echter niet voor dat binnen één praktijk op alle thema’s wordt geëxcelleerd. In de meeste 

gevallen gaat het om enkele thema’s. Kennelijk kost het zoveel energie om tot excellentie 

te komen dat het bij enkele thema’s blijft. Veel energie gaat verloren. Door publiek-publieke 

spanningen, ‘electorale’ mechanismen bij volksvertegenwoordigers, bewoners die het 

proces wantrouwen, marktpartijen die onvoldoende transparant zijn, gebrek aan kennis van 

aanbestedingen en mededinging, niet adequate wet- en regelgeving, et cetera. 

Teveel maatschappelijke winst blijft nog liggen

De praktijken waar sprake is van relatief veel vertrouwen, lopen zonder uitzondering aan-

zienlijk soepeler dan praktijken waar permanent moet worden aangetoond dat wantrouwen 

niet op zijn plaats is. Waar veel vertrouwen tussen publiek, privaat en particulier bestaat, 

blijkt ook sprake van vertrouwen tussen publieke spelers, private spelers en particuliere 

spelers onderling. Waar publieke bestuurders met elkaar of met ‘hun’ volksvertegenwoor-

digers energie verliezen of waar ambtelijke kwaliteit of continuïteit te wensen over laten, 

blijft kennelijk onvoldoende energie over voor betrekkingen met private en particuliere 

partijen. Als gevolg daarvan strandt een proces of wordt het getemporiseerd en verarmt de 

uiteindelijke kwaliteit van het fysieke resultaat. Iets vergelijkbaars geldt voor private en 

particuliere partijen. Bij vertrouwen ontstaat respectvol samenspel vanuit publiek leider-

schap, privaat onder nemerschap en particulier burgerschap. Bij wantrouwen domineren 

andere modaliteiten. Het gaat dan om rivaliserende volksvertegenwoordigers, calculerende 

aandeelhouders, monomane consumenten en inherent buitenproportioneel invloedrijke 

media. Wat dan telt is eigenbelang in het hier en nu, zonder toe te komen aan gedeelde 

belangen op wat langere termijn en in een wat ruimere context. Maatschappelijke winst 

blijft dan liggen. We kunnen ons dit blijkbaar permitteren.

De ingeslagen weg van gebiedsontwikkeling is veelbelovend, maar we zijn er nog niet. In het 

tweede Praktijkboek Gebiedsontwikkeling zijn opgaven geformuleerd als aanzet tot systeem-

verandering, die op termijn een forse impuls kunnen geven aan duurzame en kwaliteits-

georiënteerde gebiedsontwikkeling. Die opgaven verdienen aandacht om gebiedsontwikkeling 



in een volgende fase te brengen. Deze agenda met tien aandachtspunten en dertig agenda-

punten is geadresseerd aan rijk, andere overheden, markt en wetenschap. 

Een overzicht van de agendapunten is hieronder weergegeven. In het tweede Praktijkboek 

Gebiedsontwikkeling zijn deze agendapunten uitgebreid beschreven en toegelicht.

Overzicht van agendapunten

Rijk

–  Formuleer coherente beleidsurgenties

– Maak werk van de rol van rijksfacilitator

–  Bouw MIRT verder uit voor rijksprojecten

–   Ontwikkel naast het MIRT een MIGO

–  Ga wijzer om met MKBA’s

–  Neem hinder door het departementaal georiënteerde kasstelsel weg

–  Betrek gebiedsontwikkeling bij herziening van het woonlastensysteem

–  Ontwerp een uitkoopregeling voor de laatste eigenaren

–  Beloon welwillende eigenaren en maximeer de onteigeningswaarde

–  Ontwerp publieke gebiedsfondsen

–  Rek de mogelijkheden voor gebiedsconcessies op

–  Experimenteer met vrijwillige gebiedsrapportages

 

Overheden

– Benoem per gebiedsontwikkeling één publieke trekker

–  Maak werk van goed opdrachtgeverschap

–  Ga bij ontwikkeling veel sterker uit van beheer

–  Laat het traditionele burgerbeeld los

–  Experimenteer met nieuwe media

–  Werk voor één gebied aan één gesynchroniseerde gebiedsprocedure

Marktpartijen

–  Maak werk van transparant rekenen

–  Zorg voor consistentie van de intentie

–  Durf maatschappelijk mee te dromen

 

Overheden en marktpartijen

–  Ontwikkel nieuwe samenwerkingsmodellen

–  Stel heldere prioriteiten voor ontwikkellocaties

–  Leer van andere landen

– Werk vroegtijdig en continu aan personele continuïteit

–  Veranker kennis in mensen binnen organisaties

–  Expliciteer kwaliteiten voor gebiedsontwikkeling

 

Wetenschap

–  Maak werk van interdisciplinair verbinden

–  Stap echt in de praktijk

–  Investeer in duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

42
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Kennis bouwen
 

Communities of Practice

Kennis is een belangrijke productiefactor in onze kennismaatschappij. Vanaf de jaren 

tachtig in de vorige eeuw werd daarom serieus werk gemaakt van het managen van kennis. 

Kennis werd in die tijd vooral beschouwd als een complexe vorm van informatie die over-

gedragen kan worden, los van de context en die kan worden vastgelegd in systemen los 

van mensen, de dragers van kennis. Dat beeld van kennis werd later verrijkt als een combi-

natie van weten en kunnen, van expliciete en impliciete kennis. Impliciete kennis is alleen 

over te dragen via gedeelde praktijken. Rond de eeuwwisseling zijn drie grote verschuivingen 

waarneembaar, waarmee ons begrip van kennis meer omvattend wordt 9 : 

– Een verschuiving van de zienswijze dat experts de voornaamste bron van kennis zijn naar  

 de zienswijze dat iedereen kennis heeft waarmee een ander zijn of haar voordeel kan doen.

– Een verschuiving van de zienswijze dat kennis in individuen huist naar de zienswijze dat  

 kennis verankerd is in een groep of een gemeenschap.

– Een verschuiving in de zienswijze dat kennis een stabiele productiefactor is naar een ziens- 

 wijze dat kennis dynamisch en voortdurend in verandering is.

Uit genoemde ontwikkelingen blijkt dat kennis een rijke meervoudige betekenis heeft 

gekregen. Kennis als objectieve expliciete kennis, zoals verkregen uit (wetenschappelijk)

onderzoek. Kennis als persoonlijke bekwaamheid, verkregen uit praktische ervaring en 

kunde. Kennis als een collectief ontwikkeld denkkader. En al die soorten kennis zijn voort-

durend aan verandering onderhevig. Kennis is de drager van handelen en besluitvorming, 

ook in de gebiedsontwikkelingsprocessen. Als kennis dan zo belangrijk is en gelaagd en 

ongrijpbaar, dan is het ondenkbaar dat het kennisproductieproces onaangeroerd blijft, 

dat er niet precies wordt gekeken naar productieve manieren om kennis te bouwen. 

Habiforum heeft in 2000 Communities of Practice (CoP’s) als arena voor het samen maken 

van praktische kennis in de wereld van de ruimtelijke ordening geïntroduceerd. Als toe-

voeging aan het maakproces van wetenschappelijke kennis, dat dominant was in kennis 

en innovatieprogramma’s.

CoP’s zijn niet nieuw en bestaan feitelijk al eeuwenlang. Denk aan de oude gilden. Vakmensen 

leren in de praktijk (‘practice’) van en met elkaar. Kennis wordt ontwikkeld als mensen actief 

deelnemen aan de werkzaamheden van een sociale gemeenschap (‘community’). Een CoP 

ontstaat als een groep mensen hun kennis, inzichten en ervaringen in hun vakgebied

(‘domein’) willen delen om samen nieuwe kennis en manieren van handelen te ontwikkelen. 

Ze doen dat niet vrijblijvend, maar vanuit wederzijdse betrokkenheid en welbegrepen eigen-

belang 10. 

In CoP’s proberen de deelnemers op verschillende terreinen grenzen te overschrijden om tot 

een succesvolle transitie te komen van onderhandelen naar samenwerken in een gezamen-

lijk leerproces: organisatiegrenzen, denkkaders, sectoren, soorten kennis. Om met elkaar 

toegevoegde waarde te leveren. Dat levert fricties en spanningen op. Door continu probleem 

CoP Creatieve economie en stedelijke herstructurering
Situatieschets Mede gevoed door onderzoek van Richard Florida 
vatte rond de eeuwwisseling het idee post dat creatieve bedrijvig- 
heid een substantiële bijdrage levert aan de groei van de stedelijke 
economie. Elke stad in Nederland ging op zoek naar de creatieve 
kansen voor de opwaardering van de stad. De hype was een feit. 
Op vele plaatsen zijn coalities gevormd van gemeenten, eigenaren 
van oude industriële panden, gebiedsontwikkelaars en de creatieve 
sector. De tijd was rijp om de hype om te zetten in volwaardige 
strategieën van herontwikkeling om de groei van de creatieve 
economie te bevorderen. 
Interventie Habiforum Habiforum, De Stad bv en ABF Research 
hebben het initiatief genomen om zeven initiatiefnemers (gemeen-
ten, corporaties, projectontwikkelaars) in een leeromgeving te 
brengen om op een proefondervindelijke wijze tot onderbouwde 
strategieën te komen.
De initiatieven zijn Coolhaveneiland Rotterdam, Hazemeyer 
Hengelo, Oliemolenkwartier Amersfoort, NDSM-eiland Amsterdam, 
Creatoop-strategie Arnhem, Olympisch gebied Amsterdam,  
Communicatiestad Leiden.
Resultaat De herontwikkeling van gebouwen en wijken kan met 
veel meer strategisch inzicht en succes ter hand worden genomen 
als de volgende lessen worden gerespecteerd:
– Richt een proces in dat ruimte creëert om nieuwe mogelijkheden  
 te ontdekken zowel voor als door de creatieve ondernemers  
 als voor de gebouwen en wijken.
–  Creatieve economie heeft te maken met zowel interactie als 

transactie (economische waardecreatie). Soms zijn commerciële 
partijen op de transactie-as marktgericht actief en organise-
ren kunstenaars de interactie. De combinatie van partijen kan 
synergetisch zijn, maar ook conflictueus.

– Creatieve economie kan – als ze eenmaal wordt begrepen – 
 worden ingezet als herontwikkelingsstrategie.
–  Er zijn modellen van waardevorming beschikbaar die heront-

wikkeling op marktconforme wijze kan laten plaatsvinden 
tegen lage publieke kosten. 

– Een succesvol proces heeft een ondernemende coalitie nodig  
 van drie partijen: markt, gebruikers en overheid.
– Er is een wederkerige relatie tussen creatieve economie en  
 de gebouwde omgeving, de stad en het gebouw. Vier aspecten  
 van deze relatie zijn in het geding: de reputatie van de plek,  
 het belang van een integraal concept, tijdelijke architectuur  
 en permanente onafheid.
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CoP WoonWerk wegen naar functiemenging in de stad
Situatieschets Met het huidige stedelijke vernieuwingsbeleid dreigt 
het kind met het badwater te worden weggegooid. Het besluit om 
een belangrijk deel van de benodigde nieuwe woningen de komende 
jaren te bouwen in de binnenstad, kan leiden tot een uitstroom van 
bedrijven uit de binnenstad naar de open en groene ruimten aan 
de randen van de stad. Het besluit werkt ineffectief en heeft een 
averechts effect op één van de doelstellingen van de stedelijke ver-
nieuwing om de groene ruimte binnen en buiten de stad te sparen. 
Functiemenging binnen de steden vindt onvoldoende plaats en 
kwalitatieve woon-werkcombinaties worden nauwelijks gecreëerd. 
Functiemenging is noodzakelijk om groene ruimte te besparen, de 
kwaliteit van de binnenstad te verhogen en meer woningen een 
plek te geven in de stad.
Interventie Habiforum Habiforum en Twynstra Gudde hebben 
gezamenlijk met dertig markpartijen en overheden op basis van 
hun eigen ervaringen en ingebrachte cases onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om wonen en werken te mengen. Ze hebben 
werk- en leerervaringen opgedaan en vernieuwingen tot stand 
gebracht aan de hand van concrete vraagstukken rondom concrete 
projecten van de deelnemers. De bevindingen die voortvloeien uit 
de bijeenkomsten zijn gecombineerd met wetenschappelijk 
onderzoek van met name TU-Delft OTB en WUR die actief 
participeerden in het traject.
Resultaat Voor het opstellen van concrete plannen zijn onder 
andere de volgende acties geïdentificeerd:
–  Gemeenten, marktpartijen en bewoners moeten vanuit de 

ambities voor een deel van de stad op weg gaan. 
–  Vertaal de ambities in een gebiedsspecifieke visie die past 

binnen de grotere context van een stad of regio. 
–  Sluit met woon-werkcombinaties aan bij de cultuurhistorie van 

de stad  /  deel van de stad. 
–  Speel als overheid vroegtijdig in op initiatieven en wensen van 

marktpartijen en particulieren (de gebruikers); breng partijen 
heel tijdig om de tafel. 

–  Gebruik bijzondere gebouwen om nieuwe woon-werkcombinaties 
te ontwerpen.

–  Denk en ontwerp in optimale flexibiliteit in ruimte, functie  
en tijd.

–  Overheden moeten de ruimte binnen bestaande regelgeving 
optimaliseren en de regelgeving versoepelen waar dat nodig is. 

Het boek Woonwerkconcepten geeft concrete handvatten voor 
functiemenging in de stad.
– De opgaven in verschillende delen van de stad staan centraal. 
– De oplossingen worden geïllustreerd met cases uit de praktijk.
–  Dat biedt een handvat om functiemenging doelgericht en 

gebiedsspecifiek in te zetten.

en praktijk centraal te stellen, blijft de urgentie van een oplossing zichtbaar en is de verlei-

ding van een verbetering of een vernieuwing groter dan belangenstrijd 11.

In het Habiforum-programma Vernieuwend Ruimtegebruik is met de ervaringen uit het 

eerste programma een tweede generatie CoP’s ontwikkeld. De volgende CoP’s hebben 

succesvol gepresteerd:

– Creatieve economie

– WoonWerk

– Bovenstad

– Regionale Strategieën

– Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit

– Voorlopers Gebiedsverantwoordelijkheid

– Participatieve en representatieve democratie

– Regionale gebiedsontwikkeling

Elke CoP is authentiek en heeft haar eigen succesformule ontwikkeld. Inzoomend op de 

CoP Creatieve Economie worden kort de karakteristieken van deze Habiforum-CoP’s 

beschreven.

 Er zijn zeven belangrijke procesonderdelen:

1  Community of Practice: De verzameling van mensen die aan de zoektocht meedoet. 

Hun deelname is de basis voor het leerproces dat is verbonden met de praktijk.

2 Proeftuinen: Locaties in Nederland waar concreet aan het domein (creatieve economie)  

 wordt gesleuteld aan bestaande projecten.

3 Kernteam: De ondernemende coalitie die aanjaagt, reflecteert op wat zich in de proeftuinen  

 voordoet en verbinding zoekt met de buitenwereld. Het is ook de plek waar meer algemene  

 lessen worden getrokken (leer- en kennisagenda).

4 Expertmeetings: Bijeenkomsten waarin successievelijk elke proeftuin haar praktijkproblemen  

 op tafel legt en waarin andere proeftuindeelnemers en kernteam kennis en ervaring in 

 brengen en adviseren over oplossingen. De CoP als rondreizend circus van Hengelo, naar  

 Amsterdam, naar Rotterdam, naar Leiden, naar Arnhem. 

5 Procesontwerp: ‘De opwerkingsfabriek’, waarin vastligt op welke momenten de kennisuit- 

 wisseling en kennisontwikkeling vanuit de praktijk wordt vormgegeven en hoe en wanneer  

 kernteam en proeftuinen interacteren.

6 Convenor: De persoon die mensen samenbrengt, aanjaagt en uitnodigt.

7 Facilitator: De persoon die het leerproces mogelijk maakt, het programma voor de bijeen- 

 komsten ontwerpt, de werkvormen bedenkt en de processen begeleidt.

In deze CoP’s genereerden de deelnemers praktische wijsheid (phronesis) die meteen 

beschikbaar is en beschikbaar blijft. Op het niveau van de proeftuinen was vooral know-

what voorhanden, kennis gericht op technisch handelen (techne). In het kernteam was veel 

know-how beschikbaar, de meer reflectieve en strategische kennis (episteme). Door de 

interactie van deze soorten kennis kon knowing-in-action tot stand komen 7.
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Figuur 2.5 De ‘opwerkingsfabriek’
1 Divergeren
2 Convergeren

Principes voor Kennisproductiviteit

Omdat het produceren van kennis voor gebiedsontwikkelingsprocessen zo belangrijk is, is in 

opdracht van Habiforum door Kessels & Smit, The Learning Company onderzoek uitgevoerd 

naar de kenmerken van het kennisproductieproces. Vragen doemen op als: welke com-

petenties hebben mensen nodig om nieuwe kennis te kunnen ontwikkelen, verspreiden en 

toepassen? Hoe kun je het kennisontwikkelings-, verspreidings- en toepassingsproces zo 

inrichten dat de kans op kennisproductiviteit het grootst is? Wat heeft dit voor implicaties 

voor de planning, de methoden, de systemen, de interventies, de organisatie, de tijd en 

timing en de materialen?

In het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd zijn we elf principes op het spoor 

gekomen die in vernieuwingsprocessen een rol spelen 12. Gebiedsontwikkeling is te 

beschouwen als een leerproces. Gaandeweg het proces kom je in aanraking met activiteiten 

zoals ontwerpen, probleem oplossen, experimenteren en reflecteren. Het is een bijzonder 

soort leerproces omdat de inhoud vooraf niet bekend is, evenmin als de precieze uitkomst. 

Al doende moet een aanpak worden ontwikkeld, die steeds meer van de inhoud op het spoor 

komt. De opbrengst van zo’n proces is heel concreet, namelijk de verbetering of vernieuwing 

die wordt nagestreefd én heel duurzaam, te weten het vermogen om blijvend te verbeteren 

en te vernieuwen. In feite wordt nieuwe kennis geproduceerd én zijn mensen in staat dat 

steeds opnieuw te doen: er ontstaat kennisproductiviteit 13. 

Het onderzoek omvatte de reconstructie van achttien vernieuwingsprojecten die al afge-

rond waren en het volgen van tien nog lopende vernieuwingsprojecten. Voor een deel waren 

het proeftuinen uit het praktijkprogramma. Gekeken is naar de doorbraken die in dat 
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proces plaatsvonden. Doorbraken zijn momenten waarop het de betrokkenen lukte om te 

breken met de huidige manier van werken en kijken door een nieuwe weg in te slaan. 

De principes zijn de werkzame bestanddelen in die doorbraken. 

Dit zijn de principes:

1 Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk 

Het ontwikkelen van een urgente en intrigerende vraag is noodzakelijk voor innovatie. 

Zo’n vraag is geen gegeven, die moet je actief ontwikkelen in samenspraak met sleutel-

personen en belanghebbenden. Urgentie verwijst niet alleen naar een rationele noodzaak 

maar ook naar het persoonlijke gevoel dat er een noodzaak is. Dit betekent dat de vraag zo 

geformuleerd moet zijn dat de mensen die eraan werken het zich niet kunnen permitteren 

de vraag onbeantwoord te laten. Een intrigerend vraagstuk verwijst naar een vraag die 

mensen verleidt om nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Een vraag wordt intrigerend als 

een ongewone combinatie van concepten gemaakt wordt. 

2 Vormgeven van een vernieuwend proces, een ontwikkelpad

Om nieuwe oplossingen te vinden (‘nieuw denken’) is vaak ook een nieuwe manier van 

werken (‘nieuw doen’) nodig. Zo’n nieuwe werkwijze ontstaat als je belemmerende struc-

turen doorbreekt (bijvoorbeeld in plaats van het beleggen van een formele vergadering 

over het probleem kun je ook een excursie maken en elkaar laten zien waar je nou last van 

hebt) en als je een overkoepelende aanpak ontwerpt. Zo’n aanpak is ontwikkelingsgericht: 

stap voor stap en gaandeweg ontwerp je een proces dat afwijkt van de bestaande routines.

3 Werken vanuit individuele drijfveren

Individuele motivatie is een krachtige motor voor creativiteit en innovatie. Als mensen de 

kans hebben om aan dingen te werken die zij zelf belangrijk vinden, stimuleert dat hun 

creativiteit. Het is daarom belangrijk om in innovatiepraktijken de persoonlijke beweeg-

redenen van alle deelnemers te verkennen en iedereen toe te staan hun persoonlijke doel 

na te jagen. De persoonlijke beweegredenen kunnen zowel intrinsiek van aard zijn  

(bijvoorbeeld affiniteit met een bepaald thema) als extrinsiek (bijvoorbeeld erkenning). 

4 Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid

Een verrassende of ongewone mengeling van verschillende soorten kennis kan helpen bij 

het leggen van verbindingen die eerder niet verbonden waren. Deze nieuwe verbindingen 

zijn nodig voor innovatie. Een kansrijke manier voor het realiseren van nieuwe verbindingen 

is door ongewone perspectieven of metaforen te kiezen om naar de vraag die voorligt te 

kijken. Of door experts uit te nodigen die nieuwe of ongewone perspectieven hebben. 

5 Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid

Typisch voor innovatie is dat er vaak uiteenlopende en soms zelfs tegengestelde belangen 

op het spel staan. Om een innovatieve oplossing te ontwikkelen is het nodig deze verschil-

lende belangen samen te brengen op een manier die voor alle deelnemers aantrekkelijk is. 

In een innovatiepraktijk moeten de persoonlijke belangen centraal staan en niet een 

algemeen doel of een abstract organisatiedoel. Als iedereen aan zijn eigen belang mag 

vasthouden en als je naar manieren zoekt om samen te werken op basis van wederkerigheid, 

kunnen doorbraken plaatsvinden. 
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6 Werken vanuit kracht

Talenten van mensen, successen behaald door de groep en de kwaliteit van de context bieden 

een belangrijk vertrekpunt voor innovatiepraktijken. Aandacht besteden aan ieders talenten, 

die van de groep en die van de context, biedt een aantrekkelijk startpunt voor reflectie en 

voor het ontwerp van volgende stappen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat deze activi-

teiten bijdragen aan de self-efficacy van de deelnemers (geloof in eigen kunnen) en dat kan 

weer bijdragen aan hun prestaties. 

7 Samen iets maken

In innovatiepraktijken besteden deelnemers vaak veel tijd aan het uitwisselen en bedis-

cussiëren van hun standpunten. Echter, beleefde uitwisseling of geagiteerde discussies 

leiden niet tot innovatie. Voor innovatie is het noodzakelijk om elkaars perspectief te onder-

zoeken en uit te vinden op welke punten de perspectieven verschillen. Samen iets nieuws 

creëren ondersteunt dit proces. Voorbeelden van producten die je kunt maken zijn een 

workshop, een fototentoonstelling, een maquette en een poster. 

8 Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven

Mensen zijn voortdurend bezig de wereld om hen heen te interpreteren. Voor innovatie is 

het noodzakelijk om bestaande interpretaties te heroverwegen en nieuwe te ontwikkelen. 

Om dat te doen moeten mensen gevoelig worden voor nieuwe informatie en aanwijzingen. 

Daarnaast helpt het om te spelen met de betekenis van deze informatie en aanwijzingen 

als je ze nieuwe betekenis wilt geven. Het gebruik van nieuwe woorden en metaforen draagt 

hieraan bij. 

9 Verbinden van de contexten binnen en buiten 

Deelnemers in innovatiepraktijken moeten een verbinding tot stand brengen met de orga-

nisaties, groepen of individuen voor wie de innovatie waaraan ze werken een voordeel zou 

kunnen betekenen. Dit bevordert de implementatie van de beoogde innovatie. Zo’n ver-

binding kan tot stand gebracht worden door het betrekken van invloedrijke personen 

(bijvoorbeeld experts) of belangrijke belanghebbenden (bijvoorbeeld gebruikers) in de 

innovatiepraktijk. 

10 Werken aan een sociaal communicatief proces

Innovatie is een sociaal proces. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn het vervoer-

middel voor dit proces. Het is daarom belangrijk dat deelnemers in innovatiepraktijken 

aandacht besteden aan de kwaliteit van de interacties. 

11 Werken aan competentieontwikkeling

De leerprocessen die mensen doorlopen met de intentie om te innoveren zijn vooral gericht 

op de verbeteringen en vernieuwingen die mensen tot stand willen brengen. Echter, deel-

nemers in een innovatiepraktijk zouden ook aandacht moeten besteden aan de leerprocessen 

zelf. Ze kunnen dit doen door de bekwaamheden die ze moeten ontwikkelen te definiëren 

en door aanpakken te ontwikkelen die leren in die richting bevorderen. Ook reflectie op 

hun eigen leren kan het leren bevorderen. 

We r k b a n k
R u i m t e l i j k e
Kw a l i t e i t

Workshop Ruimtelijke
Kwaliteit
Handleiding voor de start van een 
creatief proces

(concept 21/2/06)

februari 2006 

CoP Werkgemeenschap en Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit
Situatieschets Het gevoel van onbehagen over de ruimtelijke 
inrichting is bij zowel de Nederlandse bevolking als marktpartijen en 
ontwerpers groot. Een substantieel deel ergert zich aan de 
nivellering van het landschap met langs snelwegen overal dezelfde 
anonieme en vaak overbodige bedrijventerreinen, met in de 
stedelijke randgebieden een overdaad aan uit de lucht gevallen 
megabioscopen, kinderparadijzen, skihellingen en klimmuren met 
een landelijk gebied dat versnipperd raakt door vakantiedorpen, 
golfbanen, maneges en stedelijke uitbreidingswijken.
De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verplicht iedere 
overheid een structuurvisie op te stellen waarin ‘ten behoeve van 
een goede ruimtelijke ordening’ de hoofdlijnen van een voorge nomen 
ontwikkeling worden geschetst. Wat hieronder moet worden 
verstaan, geeft de wet niet aan. In de preambule blijkt dat 
‘bevordering van duurzame ruimtelijke kwaliteit’ het centrale 
oogmerk van de wet is. Hoe kan men in de praktijk houvast krijgen 
op dit containerbegrip’?
Interventie Habiforum Habiforum heeft het initiatief genomen 
om ruimtelijke kwaliteit te operationaliseren, zodat het in 
ruimte lijke beslissingen betekenisvol kan worden aangewend. 
Daartoe zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de matrix 
ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt beschouwd als de 
som van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
Een Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit heeft zich gevormd die 
creatieve processen inrichten die leiden tot ruimtelijke kwaliteit in 
concrete gebiedsontwikkelingen.
Resultaat De werkbank ruimtelijke kwaliteit: een verzameling 
praktische instrumenten, ontwikkeld om in werkateliers vorm  
en inhoud te geven aan het begrip ruimtelijke kwaliteit  
(www.werkbankruimtelijkekwaliteit.nl). Een overzicht van ervaringen 
met het in de praktijk hanteren van die instrumenten. Een groep 
professionals in de ruimtelijke ordening die ervaringen en ideeën 
uitwisselen en werken aan nieuwe gereedschappen.
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MILUnet: een international Community of Practice

Vanaf de start van Habiforum zijn activiteiten ondernomen voor het mobiliseren van buiten-

landse expertise en ervaring. Door middel van een quick scan zijn buitenlandse praktijken 

die relevant waren voor de kennisbehoefte over toepassing van vormen van meervoudig 

ruimtegebruik in beeld gebracht 14. In vervolg daarop is een verdiepend onderzoek in 

geselecteerde continenten uitgevoerd 15. Deze verkenningen zijn de impuls geweest voor 

de oprichting van de IFHP Working Party MILU, een internationaal netwerk van professionele 

praktijkvernieuwers in de ruimtelijke ordening. Dit IFHP netwerk is gebruikt om partners 

te vinden voor het Europese Interreg IIIc project MILUnet dat door Habiforum is geïnitieerd 

en geleid.

MILUnet heeft gefungeerd als een internationale Community of Practice voor stedelijke 

herstructurering, bestaande uit vierentwintig Europese lokale en regionale gebiedsauto-

riteiten en kennisinstituten en een Innovation Board van wetenschappers uit de gehele 

wereld als raad van advies. Het Europese Interreg IIIc project MILUnet is mei 2007 afgesloten 

met een International IFHP Spring Conference in Lissabon, waaraan 300 deelnemers de 

Implementation Lab methodiek hebben toegepast op elf verschillende case studies uit de 

regio Lissabon, waarmee de slotconferentie een hoog interactief karakter heeft gekregen. 

De congresbevindingen zijn op een interactieve CD vastgelegd 16.

MILUnet heeft TARA voortgebracht. TARA (TransAtlantische Research Agenda) is een net-

werk van Europese en Noord-Amerikaanse wetenschappers die op basis van gezamenlijk 

geformuleerde ruimtelijke opgaven vergelijkend en complementair onderzoek uitvoeren. 

MILUnet
Wat MILUnet heeft zeven ‘Implementation Labs’ (visitaties), een 
zomercursus en een internationaal slotcongres in Lissabon 
georganiseerd. De Implementation Labs zijn gestructureerd 
uitgevoerd, gebruik makend van het eigen ontwikkelde protocol  
en gehouden in:
– Den Haag, Nederland april 2004
– Stockholm, Zweden juni 2004
– Mantova, Italië november 2004
– Huelva, Spanje april 2005
– München, Duitsland oktober 2005
– Charleroi, België mei 2006
– Padras, Griekenland november 2006
 
Resultaat Resultaten zijn geboekt op meerdere lagen. Op de laag 
van de gebiedsontwikkelingen hebben de visitaties geleid tot 
concrete aanbevelingen, die hun doorwerking hebben gevonden in 
bijvoorbeeld prijsvragen die de aanbevelingen als ontwerpopgaven 
hebben meegekregen. Ook hebben de Implementation Labs 
aangezet tot het ontwikkelen van institutionele verbanden op de 
regionale schaal (München). In een ander geval heeft het geleid 
tot opdrachten voor nadere toepassing van gepresenteerde 
nieuwe concepten en planinstrumentarium (Mantova). 
Op de laag van methodiekontwikkeling is een interactieve visitatie-
methodiek ontwikkeld die verschillen in vakdisciplines, culturen 
en taalvaardigheden weet te overbruggen en in korte tijd een 
gezamenlijk focus weet te ontwikkelen die productief gemaakt kan 
worden voor het bijdragen aan oplossingen van een lokaal of 
regionaal planningvraagstuk. 
De vele opgediepte leerstukken zijn opgetekend in het MILUnet 
praktijkhandboek: Multifunctional Intensive Land use, Principles, 
Practices, Projects, Policies, waarin ook de methodiek van een 

Implementation Lab wordt beschreven
 
17. Het praktijkboek is 

uitgegeven in het Engels, Frans en Pools en wordt inmiddels toe-
 gepast in verschillende Europese projecten en planningsprocessen 
van de voormalige deelnemers in het Interreg IIIc project MILUnet. 

Een derde laag van resultaten heeft betrekking op de aanwending 
van het buitenlandse netwerk voor Nederlandse planningsvraag-
stukken. Op verzoek van het projectbureau Strijp S van de 
gemeente Eindhoven is in 2006 een Implementation Lab uitgevoerd 
voor het Strijp S-gebied, waar het voormalige Natlab van Philips 
was gevestigd.
De wens van de netwerkpartners om het opgebouwde netwerk  
te onderhouden en deze dienstverlening te kunnen continueren 
heeft geleid tot een International Intervision Institute 
(www.iiinstitute.nl). 
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  Partners NederLandBovenWater 2000 – 2009

Vakmanschapontwikkeling

NederLandBovenWater, Methodieken

Uit het voorafgaande is geen andere conclusie mogelijk dan: gebiedsontwikkeling is een 

vak. Het programma NederLandBovenWater (NLBW) richt zich op dat vak van gebieds-

ontwikkeling en de onderliggende praktijktheorie, het vakmanschap van personen en  

het vakmanschap van organisaties om de condities te scheppen voor succesvolle 

gebiedsontwikkelingen.

NederLandBovenWater wordt uitgevoerd door een consortium van 24 publieke en private 

partijen (zie kader). Na 2009 zal NederLandBovenWater worden voortgezet door een nieuw 

te vormen consortium met oude en nieuwe partners.

NLBW heeft inmiddels het volgende voorgebracht:

– Praktijkboek Gebiedsontwikkeling I (2006)

– Website www.nederlandbovenwater.nl met 25 praktijkverhalen, 45 portretten  

 en 25 columns

– NLBWiki: 45 methodieken en hun toepassingsgebied

– Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II (2009)

De beide praktijkboeken zijn eerder in dit hoofdstuk aan de orde gekomen. We zoomen 

hier in op de methodieken als basisgereedschap voor het vak van gebiedsontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling is per definitie maatwerk en mensenwerk. Dit betekent dat binnen 

elke gebiedspraktijk eigen wielen moeten worden uitgevonden. In de praktijk blijken niet 

alleen eigen wielen maar ook dezelfde wielen op tal van plaatsen te worden uitgevonden. 

De energie die daarmee gepaard gaat, kan beter in de voortgang van het proces worden 

geïnvesteerd.

Een vierde laag van resultaten wordt gevormd door het gebruik 
dat van het beschikbare netwerk kan worden gemaakt voor het 
vinden van partners voor nieuwe Europese samenwerkingsprojec-
ten. Na het afronden van de Interreg IIIc Operation MILUnet juli 
2007 is deels met dezelfde partners in 2007 een projectvoorstel 
getiteld Livinggreen ingediend in het kader van het Interreg IVb 
programma. Dit voorstel is in 2008 ingediend en wordt inmiddels 
gehonoreerd met budgetomvang van 10 miljoen euro, uitgevoerd 
door CURNET als lead partner.

Habiforum
Nirov
AM
ASR Vastgoed (v  /  h Fortis)
Atrivé
BAM Vastgoed
BNG
DHV
Dienst Landelijk Gebied
Gemeente Rotterdam
Heijmans Vastgoed
Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht

ING Real Estate
Interprovinciaal Overleg
Ministerie van LNV
Ministerie van V&W
Ministerie van VROM
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
Oranjewoud
Portaal
Royal Haskoning
TCN Property Projects
Twynstra Gudde
Ymere
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Met het oog hierop zijn algemeen toepasbare methodieken op een rij gezet en door ongeveer 

honderd professionals met de meest uiteenlopende achtergronden zodanig uitgewerkt dat 

gebiedsontwikkelaars er mee aan de slag kunnen. Een overzicht van de beschreven metho-

dieken is op de volgende bladzijde aangegeven. Op de website www.nederlandbovenwater.nl 

zijn de methodieken uitgebreid beschreven met toepassingen.

Als ruggengraat voor de methodieken geldt de uit succesvolle gebiedsontwikkelingen 

opgetekende fasering (zie figuur 2.6) 8. Na een initiatief gaat het om een voorverkenning, 

verkenning, planuitwerking, realisatie, beheer en onderhoud. In het faseringsoverzicht zijn 

deze fasen om reden van overzicht lineair naast elkaar gezet, terwijl de praktijk meer cyclisch 

als een continu proces van onderhandelen verloopt. Voor de eerste drie fasen zijn indicaties 

voor de invulling gegeven. Voor de twee laatste fasen is de invulling open gelaten vanwege 

de zeer grote verschillen tussen gebiedsopgaven. Een deel van de methodieken is nauw-

gerelateerd aan een bepaalde fase van gebiedsontwikkeling. Een ander deel is in alle fasen 

toepasbaar. Deze fasering voor gebiedsontwikkeling, een opbrengst uit het NLBW-

programma, wordt inmiddels breed toegepast bij projectontwikkelaars, adviesbureaus, 

rijk, provincie en gemeenten.

  Overzicht van methodieken

  Cluster initiatieven
 1 Initiatiefontwikkeling en  
  agendavorming
 2 Branding

  Cluster analyses
 3 Netwerkanalyse
 4 Perceptieanalyse
 5 Systeemanalyse
 6 Relatieontwerp
 7 Implementatie laboratorium
 8 Communicatieve risicoanalyse
 9 Risicoanalyse

  Cluster samenwerken
 10 Profielschetsen
 11 Teamvorming
 12 Ondernemende groep
 13 Onderhandelen
 14 Simulatiespel
 15 Reflectiesessies
 16 Interventietechnieken
 17 Kennisproductiviteit

 
 
  

Cluster oplossingsstrategieën
 18 Strategievorming
 19 Maatschappelijke  
  kosten-batenanalyse
 20 Beoordeling duurzame  
  ontwikkeling

  Cluster ruimtelijke kwaliteit
 21 Beheerbewust ontwikkelen
 22 Ontwerpproces 
 23 Ontwerpatelier
 24 Cultuurhistorie
 25 Werkbank ruimtelijke kwaliteit
 26 Deskundigenoordeel
 27 Routeontwerp

  Cluster grond en geld
 28 Financiering
 29 Uitruilbare ontwikkelruimte

  
  Cluster publiek-privaat
 30 Publiek-private samenwerking 
 31 Gemeenschappelijke Exploitatie 
  Maatschappij
 32 CV BV
 33 Gebiedsconcessie
 34 Aanbesteding
 35 Staatssteun

  Cluster organisatie
 36 Procesontwerp
 37 Procesmanagement
 38 Proceduremanagement
 39 Gebiedsorganisatie

  Cluster overeenkomsten
 40 Startovereenkomst
 41 Intentieovereenkomst
 42 Samenwerkingsovereenkomst
 43 Realisatieovereenkomst
 44 Beheerovereenkomst
 45 Concessieovereenkomst



Figuur 2.6 Fasering gebiedsontwikkeling, zoals onder meer afgebeeld in het Praktijkhandboek 
gebiedsontwikkeling NederLandBovenWater
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De Praktijkacademie Gebiedsontwikkeling

Vakbekwame gebiedsontwikkelaars kunnen schaatsen tussen het resultaatgericht verbinden 

van waarden, urgenties, belangen, risico’s, kosten en opbrengsten én projectmatige, doel-

gerichte besluitvorming. En dat in een speelveld dat voortdurend in beweging is met steeds 

weer nieuwe spelers en spelen. 

Het organiseren van kennisarena’s waar opvattingen plaats maken voor concurrerende feiten, 

scherpe analyses, elkaar tegensprekende theorieën, ontregelende kennisbronnen is essentieel 

voor de waardecreatie die aan duurzame gebiedsontwikkeling ter grondslag ligt.

De Praktijkacademie Gebiedsontwikkeling (DPA)

 

Kennis via masters 

– Gebiedsontwikkeling, Peter van Rooy 

– Onderhandelen, Frans Evers

– Rollen, Riek Bakker

– Sturen op resultaat: evenwicht inhoud, proces en procedures, Christiaan de Vries

– Bestuur, Geert Teisman

– Ontwerp, Liesbeth van der Pol

– Grond en geld, Hans de Jonge 

 

Kunde: oefenen van kernvaardigheden 

– Onderhandelen 

– Focussen en verdiepen met 2x2-vragen (ontwerp- en evaluatiemethode)

– Systeemanalyse met moeten-willen-kunnen

– Persoonlijk verbinden met relatieanalyse (werken in driehoeken)

– Effectief communiceren met de communicatiepiramide

Habiforum en Nirov hebben, met steun van het ministerie van VROM en het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), het initiatief genomen tot de oprichting van De Praktijkacademie Gebieds-

ontwikkeling met als doel om het vakmanschap van gebiedsontwikkeling op een hoger 

niveau te tillen.

In de periode 2006 – 2009 zijn acht trainingen gegeven en hebben 125 deelnemers een 

certificaat ontvangen. De trainingen worden twee keer per jaar gegeven en beslaan negen 

dagen. De deelnemers, ervaren projectleiders gebiedsontwikkeling, zijn afkomstig van 

overheden, corporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus. 

Focussen en verdiepen met 2x2-vragen

1 Wat maakt wat je wilt bereiken echt belangrijk?

2 Wie zie je dan als resultaat?

3 Wat heb je nodig om dat resultaat te bereiken en wie kan je daarbij helpen?

4 Wat ga je nu als eerste doen?
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De eigen praktijk van de deelnemers staat centraal. De inzet zijn de 3 V’s: verdiepen van het 

eigen vakmanschap, eigen maken van nieuwe vaardigheden en het nemen van persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Het curriculum van de Praktijkacademie kent het ritme van kennis-

inbreng en reflectie op de praktijken van deelnemers door masters en oefenen met een 

aantal kernvaardigheden, zoals focussen met 2x2-vragen (zie kader).

Onderwijs

Gebiedsontwikkeling als transitie naar een duurzaam ruimtelijk systeem kan niet zonder 

te investeren in de jonge generatie gebiedsontwikkelaars. Een belangrijke opdracht is dan 

ook het duurzaam verankeren van de opbrengsten van het Habiforum-programma in 

onderwijstrajecten.

Vanuit het landelijke lectoraat Regie Stedelijke Gebieden, ondergebracht bij de Hogeschool 

Utrecht, opgericht door de Hogeschool Rotterdam, de Saxion Hogescholen Deventer, de 

Hogeschool Utrecht en mede gefinancierd door Habiforum, Leven met Water en Ruimte 

voor Klimaat, is een aantal opleidingen ontwikkeld:

– Minor Regie Stedelijke Vernieuwing

– Master Urban and Area Development

– Minor Klimaat Bestendige Gebiedsontwikkeling (Van Hall Larenstein)

– Minor Integrale Gebiedsontwikkeling voor milieuopleidingen (Van Hall Larenstein)

– Minor Leren van Park Lingezegen (communicatiemodule hbo Watermanagement,  

 Hogeschool Zeeland)

– Serieus Game Simlandscape (Saxion Hogeschool)

Minor Regie Stedelijke Vernieuwing

De minor Regie Stedelijke vernieuwing wordt in drie verschillende Hogescholen aan 

derdejaars hbo-studenten, afkomstig uit verschillende ruimtelijk relevante disciplines, 

aangeboden. In deze minor wordt geleerd als multidisciplinair team samen te werken aan 

een reële project-opdracht, waarvoor duurzame oplossingsvarianten moeten worden 

ontwikkeld. 

Master Urban and Area Development 

De masteropleiding omvat acht periodes met telkens een ander centraal thema: stad, 

wijken, binnenstedelijke gebieden, bedrijventerreinen, ruimte en infrastructuur, 

stad-land-overgangen. 

De opleiding is toegankelijk voor projectleiders gebiedsontwikkeling, beleidsmedewerkers 

en adviseurs met minimaal drie jaar praktijkervaring. Twintig sponsoren komen uit de 

kringen van adviesbureaus, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeentelijke over-

heden en kennisprogramma’s. De opleiding is voor het studiejaar 2008 – 2009 formeel 

geaccrediteerd en kent zeventien masterstudenten.

 

Leertafels

Er kan niet volstaan worden met het simpelweg aanbieden van de kennis aan het onder-

wijsveld met een illusoire verwachting dat deze als vanzelf in het onderwijscurriculum zal 

worden opgenomen. Er dient aan de nieuwe leerstukken een integrerende ontwikkelslag 



54

te worden gegeven mét en dóór docenten om de innovatieve kennis ook in het onderwijs-

veld te doen belanden. Er zijn door Habiforum, voor het hbo-onderwijs, drie leertafels 

ingericht waaraan lectoren (leerstoelhouders) aanschuiven:

– Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met accent op kustzones. 

– Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met accent op landelijke gebieden.

– Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met accent op stedelijke gebieden, inclusief mobiliteit.

 De leertafels dienen voor: 

– Het omzetten van de praktijkleerstukken (nieuwe kennis) in onderwijsmodules.

– Het bij elkaar brengen van onderzoeksvragen vanuit de praktijk en het onderzoekspotentieel  

 van de lectoraten.

– Het bij elkaar brengen van verschillende kennisdomeinen voor het trekken van lessen uit  

 de innovatieprogramma’s voor multidisciplinaire maatschappelijk opgaven rond duur- 

 zaamheid en klimaatbestendigheid.

– Het bundelen van krachten voor het ontwikkelen en indienen van projectvoorstellen voor  

 Europese programma’s. 

Zo is er een functionerend integrerend kenniskanaal gecreëerd; een kennisinfrastructuur 

voor het hoger onderwijs waarmee de kennisdoorwerking voor de thema’s klimaat, water 

en ruimte kan worden geëffectueerd. 

Ruimtelijke investeringen

In de kaders door het hoofdstuk heen zijn de opbrengsten in de concrete gebieden uit de proef- 

tuinen en Communities of Practice uiteengezet. De geselecteerde praktijken zijn een greep 

uit meer dan 150 projecten die in de loop van de zes jaar zijn uitgevoerd 6. Vanzelfsprekend 

bij een innovatieprogramma zijn niet alle projecten even succesvol geweest. Meer dan de 

helft is blijven steken in een verkenning, of omdat er geen goede inhoudelijke of instituti-

onele basis was voor een vernieuwend traject, of omdat bij nader inzien de urgentie te gering 

bleek om echt in beweging te komen. 

Van ongeveer vijftig projecten kunnen we stellen dat ze tot onomkeerbare ruimtelijke 

investeringsbesluiten hebben geleid. Het zou van weinig realiteitszin getuigen om dat  

volledig op het conto van het Habiforum-programma te zetten. De inbreng vanuit het 

Habiforum-programma heeft veelvuldig gelegen in het scheppen van condities om in een 

initiatieffase tot andere verhoudingen en inzichten te komen en daarmee een doorstart 

mogelijk te maken. 

Bovendien duren gebiedsontwikkelingstrajecten soms tientallen jaren voordat een fysiek 

resultaat zichtbaar is. Zelfs voor een ‘relatief voortvarend’ project als de Overdiepse polder, 

waar Habiforum in haar eerste programma het prille initiatief heeft gekoesterd en de vol-

gende stappen tot en met de planstudie heeft gesteund, zal pas de schop de grond in gaan 

nadat Habiforum haar deuren heeft gesloten.

Aan het begrip gebiedsontwikkeling wordt recent veelvuldig ‘duurzame’ toegevoegd.  

Zo zou je ook het onderscheid kunnen maken tussen ruimtelijke investeringen en duurzame 

ruimtelijke investeringen. 

tafel!Aan

meekoken in de keuken van Vathorst West en Noord

Amersfoort Vathorst West en Noord
Wat Stedelijke uitbreiding in combinatie met natuur.
Situatieschets De gemeente Amersfoort wil van de laatste grote 
nieuwbouwlocatie Vathorst West en het groene uitloopgebied Noord 
iets bijzonders maken. Daarvoor is de gemeente bezig om een 
ontwikkelrichting te formuleren: een inspirerende nieuwe wijk met 
daarbij de verbindingen met het aangrenzende Nationaal 
Landschap Arkeneem-Eemland maar ook met de stad Amersfoort 
zelf zodanig dat een kwaliteitsslag wordt gemaakt voor de 
afronding van de stad aan de noordzijde.
Interventie Habiforum Op verzoek van de gemeente wordt voor 
het proces gebruik gemaakt van de zogenoemde Habiforum 
werkbank ruimtelijke kwaliteit, waarbij van ruimtelijke kwaliteit, via 
onderscheidende verkenningen naar een ontwikkelrichting wordt 
gewerkt, die de basis wordt voor de nieuwe structuur van beide 
stadsdelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde 
van ongeveer zestig gebiedskenners, inwoners van Amersfoort, 
specialisten, beleidsmakers en ontwerpers. De link met politiek, 
ontwerp en beleid wordt vanuit de ervaringen opgedaan in het 
programma NederlandBovenWater over gebiedsontwikkeling goed 
geregeld.
Resultaat Drie grote ontwerpateliers met de genoemde zestig 
deelnemers en tussendoor onderzoeksateliers en themabijeen-
komsten. De gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gesteld 
en kan de koers aanscherpen. Uiteindelijk kiest de raad een ont-
wikkelrichting. Door de brede betrokkenheid in het voortraject, 
beschikt de gemeente ook voor de verder uitwerking van plannen 
over een netwerk van (gebieds)deskundigen.
Welke kwaliteiten kunnen we over twintig jaar in Vathorst West en 
Noord herkennen: passende overgangen naar het landschap, hoge 
ambities voor duurzame water- en energievoorziening, een wijk 
waarin het goed ontmoeten is, flexibiliteit en diversiteit in 
inrichting en gebruik zodat duurzaamheid in de tijd ontstaat. 
Vier uiteenlopende ontwikkelrichtingen  /  scenario’s c.q. gerechten 
waarin tekenen en rekenen zijn gecombineerd en na consultatie 
met de raad een bidboek is ontwikkeld voor de beursgang met 
strategische keuzen voor de raad voor de verdere ontwikkeling 
van de wijk.
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Welbeschouwd is het een pleonasme om over duurzame gebiedsontwikkeling te spreken. 

Gebiedsontwikkeling staat immers voor duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. 

Het gaat om de kwaliteit van de objecten, de kwaliteit van de onderlinge samenhang en 

interactie, de kwaliteit van de materialen en de kwaliteit van leven en landschappen 8. 

We hoeven maar om ons heen te kijken om te ervaren dat deze kwaliteiten niet vanzelf-

sprekend tot stand komen.

Of alle investeringsbeslissingen van de projecten in het Habiforum-programma het predikaat 

duurzaam krijgen, is een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is. De zoektocht is nog 

gaande naar een ‘body of knowlegde’ met principes en instrumentarium die een invulling 

geeft aan een evenwicht tussen sociaal-culturele, ecologische en economische rationali-

teiten. De laatste twee jaar is ‘duurzaamheid’ weer op de maatschappelijke en politieke 

agenda gekomen met bijvoorbeeld principes vanuit Cradle-to-Cradle. Habiforum onder-

steunt CoP’s Duurzame Gebiedsontwikkeling 18. We staan nog maar aan het begin. Als we er 

niet in slagen de komende jaren vernieuwende betekenis te geven aan de duurzaamheid 

van gebiedsontwikkeling – een fundamenteel ander hoofdgerecht, anders dan een extra 

toefje slagroom op een toetje – zal het begrip snel sleets geraken. Een ware uitdaging voor 

een nieuw programma.

De (door)werking van het praktijkprogramma

 Het praktijkprogramma is ontworpen om:

– Nieuwe handelingspraktijken voor gebiedsontwikkeling te genereren.

– Nieuwe kennisproductiepraktijken voor nieuwe praktische kennis en competente 

 besluitvorming tot ontwikkeling te brengen.

– Het vakmanschap van gebiedsontwikkeling een krachtige impuls te geven.

– Resulterend in hoogwaardige ruimtelijke investeringen.

Het praktijkprogramma heeft hiermee een sterk procesmatig karakter gekregen, gericht 

op het verder tot ontwikkeling brengen van gebiedsontwikkeling als nieuw paradigma 

voor de inrichting van Nederland. Dat proces is overigens een middel met als doel het reali-

seren van hoogwaardige ruimtelijke investeringen. Er is evenwel niet primair gestuurd op 

ruimtelijke vraagstukken als binnenstedelijke herstructurering of innovatieve 

bedrijventerreinen. 

Er is gewerkt ‘van binnen uit’, vanuit een specifiek gebied met een maatschappelijke urgentie 

en met mensen die aan de slag willen om een hoogwaardig resultaat te boeken. En de 

maatschappelijke opgaven ontmoeten dan thema’s als innovatieve bedrijventerreinen, 

binnenstedelijke herstructurering, waterveiligheid, enzovoort. 

Vanuit het bovengenoemde ontwerp kan de werking van het praktijkprogramma onderzocht 

worden op de vraag of ze voldoende is geslaagd ‘om nieuwe kennis te ontwikkelen en te 

installeren in de praktijk van de ruimtelijke inrichting van Nederland en of de transitie 

naar gebiedsontwikkeling als voertuig voor hoogwaardige ruimtelijke investeringen 

daarmee een impuls heeft gekregen.’
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Analyse van de doorwerking

Om zicht te krijgen op de (door)werking van het praktijkprogramma hebben drie onderzoeken 

plaatsgevonden. Bij circa 150 personen binnen het Habiforum-netwerk is een enquête uit-

gezet met vragen over de persoonlijke opbrengsten vanuit het Habiforum-programma en 

de impact van het programma. Daarnaast zijn circa twintig deelnemers in het programma 

(overheden, marktpartijen, adviesbureaus en kennisinstellingen) bevraagd. Deze gesprekken 

bouwen voort op een interviewronde die in 2006 is uitgevoerd. En tenslotte is met het 

associénetwerk van procesfacilitatoren, met wetenschappers uit het wetenschappelijk 

programma en met het Habiforum-bureau kritisch gereflecteerd op het programma.

Deze onderzoeken leveren een rijk en coherent pallet aan beelden op die kunnen worden 

geduid langs drie lijnen:

– Netwerkvorming

– Voorwerking

– Doorwerking

Op elk van de onderdelen zal nader worden ingegaan, gelardeerd met een paar illustratieve 

citaten.

Netwerkvorming: ervaringen delen en kennis maken

Hoge waardering is er voor het bieden van een netwerk om kennis en ervaring uit te wisselen 

met vakgenoten. Het Habiforum-programma wordt ervaren als een platform waar nieuwe 

kennis wordt gemaakt. CoP’s en NederLandBovenWater worden daarbij met name 

genoemd.

Het delen van ervaringen leidt tot verrijking en vergroting van de expertise. Met elkaar in 

gesprek gaan levert nieuwe ideeën en inzichten op. 

‘Wat Habiforum voor mij persoonlijk belangrijk maakt, is het bieden van een platform voor uit-

wisseling van kennis en ervaringen met vakgenoten van verschillende pluimage’ (Adri Dorrestein, 

Heijmans Vastgoed).

‘Het werken met zo’n CoP en het delen van ervaringen is zeker nuttig voor andere projecten. 

Ik denk dat je elkaar verrijkt en je expertise vergroot als je de ervaringen met elkaar deelt.’  

(Rob Vooren, Gemeente Amsterdam, CoP Creatieve Economie)

Voorwerking: gedeelde grond onder de voeten

Kennisprogramma’s worden geacht voor doorwerking zorg te dragen. Dat is tegelijk een 

opdracht, een verantwoordelijkheid en een afrekencriterium. Interessant is in dat perspec-

tief de opbrengst van het praktijkprogramma als ‘voorwerking’, zoals dat door een van 

onze gesprekspartners werd genoemd. En dan ‘voorwerking’ op het werkveld van gebieds-

ontwikkeling. Wat wordt daarmee bedoeld? In het programma is aan deelonderwerpen van 

gebiedsontwikkeling gewerkt. Uiteindelijk komen deze deelaspecten in het vakmanschap 

bij elkaar; een degelijke voorwas om uiteindelijk een vlekkeloze hoofdwas te krijgen.  

Rivierverruiming 

Overdiepse Polder

Programma Ruimte voor de Rivier

In 1993 en 1995 kreeg het Nederlandse rivierengebied te maken met extreem hoogwater. In 1995 werd zelfs gevreesd voor 
het bezwijken van dijken. De jaren daarna is nagedacht over de toekomstige bescherming tegen hoogwater. In 2000 
concludeerde de regering dat met het oog op de klimaatveranderingen (en de verwachte stijging van de zeespiegel en rivier-
afvoeren) een andere aanpak nodig was. Enkel het verhogen van dijken is geen duurzame oplossing. Daarom is besloten om 
de rivieren meer ruimte te geven en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren. 

Na een uitgebreide verkenning van mogelijke oplossingen, heeft het rijk eind 2005 het programma ‘Ruimte voor de rivier’ 
vastgesteld met een samenhangend pakket maatregelen. Een ambitieus programma met twee doelstellingen. Het beschermen 
van het rivierengebied en ieder die er woont en werkt tegen overstromingen is het hoofddoel. Daarnaast moet het rivieren-
gebied ook mooier en aantrekkelijker worden.

Het programma omvat 39 maatregelen in het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en de benedenloop van de Maas. 
Variërend van rivierverruiming door dijkverlegging of het vergraven van uiterwaarden tot meer technische ingrepen door 
kribverlaging. Op sommige plaatsen is aanvullende dijkverbetering nodig. Met dit pakket aan maatregelen kunnen vanaf 
2015 Rijn en Maas meer water veilig naar zee afvoeren. Het programma Ruimte voor de Rivier valt onder de verantwoor-
delijkheid van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier coördineert de 
uitvoering van het programma. De planstudie voor de maatregelen en de feitelijke uitvoering geschiedt door het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat), provincie, waterschap of gemeente.

Rivierverruiming Overdiepse Polder

De Overdiepse Polder is één van de plaatsen waar de rivier meer ruimte krijgt. Een bijzonder project, omdat de bewoners/
ondernemers in de polder zich gezamenlijk al vroeg op deze ontwikkeling oriënteerden en de uiteindelijke oplossing 
aandroegen: het terpenplan. Een duurzame oplossing voor de veiligheid en het agrarisch gebruik van de polder. Gemiddeld 
eens in de 25 jaar zal er rivierwater door de polder stromen. Dat leidt tot een daling van het hoogwater op de Bergsche Maas 
van circa 27 cm ter hoogte van de Overdiepse Polder. Die waterstandsdaling is ver bovenstrooms nog merkbaar. 

Provincie Noord-Brabant heeft het terpenplan samen met de betrokken overheden, een consortium van adviesbureaus en een 
zeer actieve participatie van de belangenvereniging Overdiepse Polder verder uitgewerkt. Het rijk heeft waterschap Brabantse 
Delta gevraagd om de uitvoering te verzorgen. De provincie blijft verantwoordelijk voor de grondverwerving. Ook in de 
uitvoeringsfase zullen de andere bestuurlijke partners en de belangenvereniging betrokken blijven. 

De polder staat vanaf 2010 een nieuwe gedaantewisseling te wachten. Een ingrijpende maatregel voor het landschap én 
de bewoners/ondernemers in de polder. Niet alle bedrijven kunnen immers in de polder blijven. Een aantal ondernemers zal 
de komende jaren elders een nieuw bestaan opbouwen. Langs het Oude Maasje komt een nieuwe primaire waterkering te 
liggen, die een weerspiegeling vormt van de huidige dijk aan de noordzijde van de polder. Het gebied tussen de nieuwe dijk 
en het Oude Maasje krijgt een natuurbestemming. Aan de noordzijde van de nieuwe dijk bieden straks hooggelegen terpen 
plaats voor negen agrarische bedrijven. Als daarna alle bestaande boerderijen zijn gesloopt, wordt de huidige dijk aan de 
noordzijde verlaagd. En met de aanleg van nieuwe paden kunnen fietsers en wandelaars straks een ‘rondje polder’ maken. 
Rond 2015 is dan sprake van de Nieuwe Overdiepse Polder voor een duurzaam agrarisch landgebruik en meer ruimte voor de 
afvoer van Maaswater. 

Programma Ruimte voor de Rivier
Website: www.ruimtevoorderivier.nl

Rivierverruiming Overdiepse Polder
Website: www.overdiepsepolder.nl
Waterschap Brabantse Delta: Postbus 5520, 4801 DZ  Breda
(Telefoon 076 - 564 10 00)
Provincie Noord-Brabant: Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
(Telefoon 073 - 680 81 65)

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de 39 maatregelen in het 
kader van het programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken 
regionale overheden en Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen 
tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt 
aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in 
economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. 
Meer weten over het programma: www.ruimtevoorderivier.nl

Rivierverruiming Overdiepse Polder
Projectplan
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Overdiepse polder
Wat Bestaande landbouw duurzaam combineren met waterberging.
Situatieschets De bewoners van de Overdiepse polder, grenzend 
aan de Bergsche Maas, werden in 2000 geconfronteerd met de 
mededeling van Rijkswaterstaat dat hun polder zoekgebied was 
voor ‘ruimte voor de Maas’. In plaats van zich teweer te stellen 
tegen deze ruimtelijke ingreep, hebben ze door ZLTO laten onder-
zoeken of voortzetting van landbouw mogelijk was in combinatie 
met waterberging. Dat bleek zeer wel mogelijk door boerderijen op 
terpen te zetten. Dit veelbelovende resultaat werd aangeboden 
aan de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Hij bracht 
het op zijn beurt in bij de Bezinningsgroep Water onder voorzit-
terschap van Neelie Kroes. Toen is de bal gaan rollen. 
Interventie Habiforum Het Habiforum-programma maakte het 
mogelijk een (voor)verkenning te starten. Vanuit een coregisse-
rende rol zijn met de bewoners in de hoofdrol samen met de 
provincie Noord-Brabant, ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
waterschap en gemeente diverse oplossingsvarianten onderzocht 
op duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. De ondersteu-
nende rol van Habiforum is gebleven tijdens de planstudie en de 
uitvoeringsfase. 
Resultaat Op basis van de verkenning in 2004 is in het kader van 
de PKB (Planologische Kernbeslissing) Ruimte voor de Rivier een 
bestuursovereenkomst getekend door de minister van V&W en de 
provincie Noord-Brabant. Overdiepse polder werd koploper-project. 
Na de planstudie is door het kabinet 111 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van het terpenplan.  
De nieuwe boerderijstraat op terpen zal naar verwachting in 2015 
volledig wordt opgeleverd. Hoewel ook dit proces pieken en dalen 
kent, staan alle neuzen nog steeds in dezelfde richting. Provincie 
Noord-Brabant maakt hier de rol van facilitator, binnen democra-
tisch gelegitimeerde kaders, meer dan waar. 
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De volgende elementen zijn uit de onderzoeken specifiek benoemd: 

– Common ground

Er is een nieuw gemeenschappelijk denken en een nieuwe gemeenschappelijke taal ontwik-

keld over wat gebiedsontwikkeling is en hoe je het doet. Habiforum heeft gebiedsontwik-

keling op de politieke en maatschappelijke agenda gehouden. Veel praktische wijsheid is 

beschikbaar gekomen en opgetekend in Praktijkboeken Gebiedsontwikkeling en CoP-eind-

rapportages. In deze praktijkboeken condenseren de eigen Habiforum-ervaringen en die 

van andere gebiedsontwikkelingen in Nederland in het duiden van het vak en het vakman-

schap van gebiedsontwikkeling.

In organisaties waar gewerkt wordt aan gebiedsontwikkelingen is dat terug te vinden in 

het gebruik van de procesfasering en het inzetten van methodieken om gebiedsontwik-

kelingen vorm te geven. Veel afzonderlijke interactieve procesvormen met verschillende 

oorsprong, zoals kennismontage, samenwerken, ruimtelijke kwaliteit en participatie 

komen in gebiedsontwikkeling bijeen. 

– Samen-spraak

Het installeren van het goede gesprek. Het programma heeft (opnieuw) getoond dat het 

van belang is om mensen met elkaar in een goed gesprek te zetten. Bij elk project zijn 

immers vele partijen betrokken, met elk hun eigen belangen, ambities en ideeën. 

Participatie van bewoners komt dan ook in een ander daglicht te staan. Geen in-spraak 

(draagvlakmachine aanzetten), geen mee-spraak (open planproces), maar echt de verbin-

ding aangaan met de mensen in en van het gebied; niet individueel (geen eigen belang), 

maar wel persoonlijk (authentiek verhaal). De gebiedsopgave en het beleidsprobleem 

zijn vertrekpunt.

De kwaliteit van het gesprek bepaalt de kwaliteit van het resultaat: samen-spraak om een 

inhoudelijke verbetering en een verbetering van de uitvoering te verkrijgen. Dit installeren 

van het goede gesprek houdt automatisch in: focus houden op grotere gehelen, meerdere 

schaalniveaus, meerdere disciplines, meerdere sectoren.

‘Juist voor enerzijds experts en anderzijds verschillende belangen- en gebruikersgroepen is het van 

belang om tot een gesprek te komen. Dat gesprek gaat ook voortdurend door, want wat vandaag 

goed is, is over tien jaar misschien niet meer goed.’ (Jannemarie de Jonge, WING, Werkgemeenschap 

Ruimtelijke Kwaliteit)

– Herwaardering van facilitatie

In navolging van proeftuinen wordt het innemen van een excentrische positie om door-

braken te realiseren veelvuldig toegepast in werkateliers en transitiearena’s. Manifest 

wordt hoe belangrijk ‘convenor’ en ‘facilitator’ daarbij zijn. De convenor is de persoon die 

uitnodigt en samenbrengt; de facilitator is de persoon die productieve bijeenkomsten 

inricht in de wetenschap dat vergaderen niet veel meer oplevert dan uitwisselen van 

standpunten en opstellen van lijstjes. 

In succesvolle projecten wordt gewerkt in driehoeken: de initiator die stuurt, de realisator 

die produceert en de facilitator, die ondersteunt in het sociale proces. De volwaardige rol 

van de ondersteuner is aan het licht gekomen. 
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‘Habiforum helpt mij mijn speelruimte te vergroten’, merkt een projectleider op, ‘en als dat 

op weerstand bij de organisatie stuit, kan de onafhankelijke positie de nodige doorbraken 

tot stand brengen’.

‘De inbreng van Habiforum draaide erom om de juiste mensen bij elkaar te krijgen en met elkaar in 

gesprek te brengen.’ (Henk de Hartog, provincie Gelderland, WaalWeelde)

‘Habiforum heeft ervoor gezorgd dat allereerst de verschillende overheden die direct bij het  

project betrokken waren bij elkaar gingen zitten. Vervolgens zijn de bewoners en gebruikers van 

het gebied er sterk bij betrokken.’ (Jan Molleman, provincie Limburg, Ooijen-Wanssum)

– Zonder reflectie geen leren

Respondenten benadrukken dat het Habiforum-programma de belangrijkheid van reflecteren 

heeft voortgebracht. Hoe stimulerend het is de tijd te nemen om te kunnen reflecteren met 

gedreven collega’s op ‘hoe we doen wat we doen’ en om iets uit te proberen wat nog niet  

is beproefd. Om (blijvend) te kunnen verbeteren of vernieuwen is een leeromgeving nodig; 

onderdeel van deze leeromgeving is periodieke reflectie. Anders blijf je doen wat je altijd 

al deed.

‘Habiforum heeft met ons gewerkt in verschillende reflectiesessies. Daarin spraken we niet zozeer 

over de inhoud van het project, maar meer over elkaars rol en de manier waarop die wordt inge-

vuld. Dat is voor het project heel belangrijk geweest.’ (René Peusens, Provincie Noord-Brabant, 

Overdiepse Polder)

Doorwerking 

De doorwerking van het Habiforum-programma wordt als volgt gespecificeerd:

– Kennisborging

Habiforum als kennisbank (‘body of knowledge’) wordt veelvuldig genoemd als waarde-

volle opbrengst. Het is duidelijk geworden dat nieuwe werkwijzen en ideeën niet gemak-

kelijk hun weg vinden naar anderen binnen en buiten de organisatie. Kennisborging wordt 

daarom als essentieel gezien. Digitaal te raadplegen bronnen als de websites van Habiforum en 

NederLandBovenWater worden gewaardeerd, en ook de door Habiforum uitgebrachte boeken. 

‘Het boekje ‘Het wonder van de Wagenwerkplaats’ is bij veel mensen terechtgekomen, ook bij de 

minister en in de Tweede Kamer.’ (Cees Anton de Vries, RnR-group, Wagenwerkplaats)

– Concepten

Het Habiforum-programma heeft er werk van gemaakt om een aantal concepten tot volwas-

senheid te brengen. Genoemd worden: Communities of Practice, gebiedsconcessies, 

creatieve economie, woonwerken en bovenstad. De tweede generatie Habiforum-

Communities of Practice blijkt succesvol als arena om rond ongetemde vraagstukken kennis-

dragers bij elkaar te brengen om nieuwe praktische kennis te genereren. Een vernieuwende 

kennisinfrastructuur die praktisch, oplossingsgericht en besluitvormend kan zijn. Voor de 

CoP-aanpak is een organisatiemodel beschikbaar gekomen. Er wordt gemeld dat de 

strategieën voor creatieve economie buiten het Habiforumprogramma hun werking 

uitoefenen. En dat geldt ook voor nieuwe woonwerklandschappen en bovenstad. 



59

– Nieuwe activiteiten

Gebiedsontwikkelingen, zoals Overdiepse polder, Koningspleijn, en Wagenwerkplaats, 

zouden er zonder het Habiforum-programma niet gekomen zijn, dan wel met een mindere 

duurzame kwaliteit naar het oordeel van de deelnemers aan de proeftuinen. De proef-

tuinen en CoP’s hebben ook geleid tot nieuwe projecten en andere CoP’s, voortbouwend 

op wat binnen het Habiforum-programma is geleerd. De gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat is een doorwerking van de gevolgde aanpak voor de Overdiepse Polder. Arnhem 

Spoorzone-West volgt een aanpak vergelijkbaar met Koningspleijn. Het denken over ruim-

telijke kwaliteit, niet als ‘deskundigenoordeel’, maar te bepalen vanuit het gebied, is terug 

te zien in Amersfoort Vathorst Noord en West en met de kwaliteitsatlas IJssel.

De gedachte van een ‘Waardschap’ (‘gebiedsautoriteit’ voor de uiterwaarden) vindt haar  

oorsprong in WaalWeelde.

Er zijn nieuwe Bovenstad-projecten gestart in Groningen, Dordrecht en Rotterdam. CoP’s 

Oneindig Laagland (Cradle-to-Cradle) met projecten als Schaalsprong Almere en Floriade 

Venlo, Cultuurimpuls Stedelijke Vernieuwing, Cultureel Erfgoed zijn gevoed door CoP’s uit 

het praktijkprogramma.

De provincie Gelderland heeft op basis van de CoP WoonWerk een eigen ontwikkeltraject 

opgezet met gemeenten om tot nieuwe woonwerklandschappen te komen. Groene bedrijven-

terreinen is één van de leidende thema’s in het nieuwe VROM-programma Mooi Nederland. 

De Watertoets van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gebiedsontwikkeling 

omarmd. De deelnemers aan de CoP stedelijke regio’s hebben hun CoP als Forum 

Stedelijke Regio’s binnen het Nirov voortgezet. 

‘Het boek ‘Bovenstad’ is in de markt gezet en we zien dat andere partijen dat nu gaan oppakken en 

ermee aan de slag gaan.’ (Jan Brouwer, ABF Research, Bovenstad)

Reflectie 

Terugblikkend is het praktijkprogramma op een aantal onderdelen succesvol gebleken, en is 

tegelijkertijd op andere onderdelen tekort geschoten. Positief kan worden teruggekeken op:

– Nieuwe handelingspraktijken voor gebiedsontwikkeling

De combinatie van zelf in de praktijk staan om gebiedsontwikkelingen tot stand te brengen, 

reflecteren op doeltreffende praktijkontwikkeling in een netwerk van associés en de ana-

lyse van toonaangevende gebiedsontwikkelingen in Nederland buiten het Habiforum-pro-

gramma hebben inzicht gegeven in wat gebiedsontwikkeling is, wat nodig is aan processen, 

methodieken en vakmanschap, waar knellende vraagstukken liggen en wat de nieuwe 

maatschappelijke agenda zou kunnen zijn. Deze doorontwikkeling van het vak van gebieds-

ontwikkeling is tot stand gekomen in en met het professionele netwerk en zou er niet zijn 

geweest zonder het Habiforum-programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Het programma 

NederLandBovenWater is daarin sterk sturend geweest.

In de laatste jaren van het praktijkprogramma is niet alleen meer ‘van binnen uit’ gewerkt, 

maar is ook van ‘buiten af’ toegevoegd. Anders gezegd: er is meer geprogrammeerd gewerkt, 

bijvoorbeeld aan vernieuwende concepten, zoals gebiedsconcessies en een afwegings-

kader voor klimaatadaptatie. 

Vliegbasis Soesterberg
Wat Transformatie van een voormalige vliegbasis naar een groen 
landschap met wonen, bedrijvigheid en recreatie.
Situatieschets Het ministerie van Defensie verkoopt in juni 2009 
het merendeel van de vliegbasis Soesterberg aan de provincie 
Utrecht. Bijna 400 hectare afgesloten terrein komt beschikbaar 
om opnieuw in te richten. Door de wijze waarop jarenlang het 
beheer heeft plaatsgevonden is een uniek natuurgebied ontstaan. 
Inmiddels staat een aantal dingen vast. Zo zal een groot deel van 
de heringerichte vliegbasis een prachtig natuurgebied blijven.  
Een deel van het natuurgebied is vooral bedoeld voor de bijzondere 
planten en dieren, maar door andere delen lopen fiets- en wandel-
paden, zodat bezoekers van de natuur kunnen genieten. Ook staat 
vast dat er een Nationaal Defensiemuseum komt op de vliegbasis. 
Op drie plekken komt woningbouw. Met de opbrengst daarvan 
worden de natuurontwikkeling bekostigd en de toeristische 
voorzieningen aangelegd.
Interventie Habiforum In opdracht van de provincie Utrecht, 
de gemeenten Zeist en Soest heeft Habiforum in 2006 drie  
werkateliers met meer dan zestig bewoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen georgani-
seerd als follow-up van drie meedenkavonden voor bewoners. 
Resultaat Op elk van de werkateliers stond één dilemma centraal: 
–  Natuur (leefwereld voor flora en fauna of belevingstheater 

voor mensen).
–  Recreatie (natuur en rust centraal of recreatie en beleving  

centraal). 
–  Het dorp Soesterberg (wonen aan  /  op de vliegbasis of bedrijvig-

heid aan  /  op de vliegbasis). 
  De werkateliers waren geen vrijblijvende openplanprocessen 

of draagvlakbijeenkomsten, maar installeerden een werkelijk 
participatieve inbreng om te komen tot ankers (robuuste 
elementen van een ruimtelijk plan waar consensus over is), 
kwesties (blijvende spanningsvolle aangelegenheden waarover 
de politiek een besluit moet nemen) en uitzoekvragen (zaken 
waar meer kennis over moet worden vergaard). 

Er zijn gezamenlijk vier kernwaarden geformuleerd: 
– Unieke schoonheid van flora en fauna koesteren en versterken.
 – Openbaar toegankelijk maken van de vliegbasis. 
–  Identiteit en levenskracht van de dorpsgemeenschap  

Soesterberg hernemen. 
– Nieuwe betekenis geven aan geheim militair landschap.

Deze kernwaarden (ankers), kwesties en uitzoekvragen hebben 
een belangrijke rol gespeeld bij de politieke besluitvorming over het 
uiteindelijke inrichtingsplan in gemeenteraden en Provinciale Staten.
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Groot Mijdrecht Noord
Wat Transformatie van landbouw naar water met wonen, werken, 
recreatie en natuur.
Situatieschets Een exemplarisch voorbeeld van omgaan met water 
in laag Nederland is de gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord 
in het Groene Hart tussen Schiphol en Utrecht. Als gevolg van 
opeenvolgende peilverlagingen daalde de bodem in de periode 
1960 – 2000 gemiddeld met zeven millimeter per jaar. Om de droog-
makerij droog te houden moet zeer veel brak en voedselrijk water 
worden uitgeslagen, waardoor de waterkwaliteit van de omgeving 
onder druk staat. Zonder verdere peilverlaging is agrarisch gebruik 
in het oostelijk deel niet vol te houden. In het westelijk deel worden 
de omstandigheden voor landbouw geleidelijk aan ongunstiger.
Interventie Habiforum In 2004 is de provincie Utrecht samen 
met de gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en Habiforum gestart met de gebiedsontwikkeling 
Groot Mijdrecht Noord. Tijdens de voorverkenning is iteratief en 
via parallelle sporen gewerkt. Zo liep onderzoek naar noodzaak en 
nut van anders omgaan met water tegelijkertijd met het in kaart 
brengen van indicatieve ruimtelijke toekomstperspectieven en het 
maken van indicatieve berekeningen.
Resultaat Zes oplossingsstrategieën die zijn beoordeeld op 
haalbaarheid, betaalbaarheid en mate van duurzame ontwikkeling. 
De oplossingsstrategie ‘plas’ kwam hieruit als beste naar voren. 
Op 11 december 2006 heeft een groep onafhankelijke deskundigen, 
ingesteld door Provinciale Staten, zich op hoofdlijnen achter de 
resultaten van het projectteam geplaatst. Onder grote druk van 
een deel van de bewoners van de droogmakerij hebben Provinciale 
Staten op 5 februari 2007 het besluit genomen tot uitstel van de 
keuze van een voorkeursstrategie. Provinciale Staten hebben 
besloten tot een nieuw onafhankelijk onderzoek. Op 21 januari 
2008 heeft de Commissie Remkes gerapporteerd aan Provinciale 
Staten. De commissie stelde vast dat de bestaande situatie niet 
volhoudbaar is. Verder gaf de commissie aan dat de zes oplossings-
strategieën inderdaad de verschillende mogelijkheden verbeelden, 
maar dat deze op sommige punten onvoldoende wetenschappelijk 
zijn onderbouwd. Inmiddels zijn de vooral beleidsmatig verkregen 
resultaten grotendeels ook wetenschappelijk onderbouwd.
In het kader van het programma Randstad Urgent heeft het rijk 
verzocht om onderzoek naar de planologische ruimte van het 
gebied door het College van Rijksbouwmeesters. Dit College onder-
schrijft de analyse maar is van mening dat 500 woningen in het 
gebied kunnen worden gepast, in plaats van de eerder veronder-
stelde 2.500 woningen. Op 8 december 2008 hebben Provinciale 
Staten besloten dat geen van de zes oplossingsstrategieën de 
problemen op een betaalbare wijze kan oplossen. 

– Nieuwe wijze van kennisproductie en vernieuwende praktische kennis

In 2000 heeft Habiforum Communities of Practice in de wereld van de ruimtelijke ordening 

geïntroduceerd. In het tweede Habiforum-programma Vernieuwend Ruimtegebruik zijn 

CoP’s ingezet als kennisproductiearena’s om praktisch en resultaatzoekend aan de slag te 

gaan met nog niet uitgekristalliseerde vraagstukken zoals creatieve economie, woonwerk-

landschappen, ruimtelijke kwaliteit en Bovenstad. Deze nieuwe ‘kennisinfrastructuur’ 

genereert nieuwe praktische kennis in de vorm van concrete oplossingsrichtingen in een  

specifieke context, maar genereert ook een strategische kennis- en leeragenda om 

dynamische door te ontwikkelen.

– Nieuw vakmanschap

Het initiatief van Habiforum, Nirov, VROM en IPO om een Praktijkacademie voor Gebieds- 

ontwikkeling op te richten is aangeslagen. De trainingen zijn overtekend en inmiddels 

hebben 125 deelnemers een Praktijkacademie-certificaat ontvangen. Het curriculum fungeert 

als basis voor in-house- en maatwerktrainingen. De Praktijkacademie is ondergebracht bij 

het Nirov, waardoor de continuïteit verzekerd is. 

De opleiding van jonge professionals en professionals in opleiding is verankerd in het 

Landelijk Lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing van waaruit minors en een professionele 

masteropleiding zijn en worden ontwikkeld.

Vanuit een kritische blik is ook een aantal tekortkomingen te benoemen:

–  Het netwerk wordt gedomineerd door publieke partijen en adviesbureaus, zoals vele  

kennisprogramma’s die vanuit de overheid zijn geïnitieerd. Projectontwikkelaars, banken, 

beleggers, die de ‘harde’ kant van gebiedsontwikkeling vertegenwoordigen zijn in de  

minderheid. Ruimtelijke ordening in Nederland is van oudsher een sterke publieke aan-

gelegenheid. Onderzoek in het buitenland heeft het hybride-karakter van de rol van de  

overheid nog eens scherp in beeld gebracht. Zowel als hoeder van het publieke belang, 

maar ook als ondernemer die voor haar begroting afhankelijk is van grondopbrengsten. 

Staat en markt zijn innig met elkaar verstrengeld, hetgeen transparantie en rolvastheid 

niet ten goede komt.

Marktpartijen doen op kennisprogramma’s als Habiforum een appèl om zorg te dragen 

voor het wegnemen van belemmeringen die de uitvoering vertragen of in de weg staan. 

Die vraagstelling wordt interessant als op systeemniveau gekeken wordt hoe invulling kan 

worden gegeven aan de nieuwe verhoudingen tussen publiek, privaat en particulier van het 

perspectief van én verbondenheid én rolvastheid. Deze opgave is daarmee ook een poli-

tieke geworden. Een nieuw programma dat deze uitdaging aangaat, zal over een stevig 

politiek netwerk moeten beschikken. Daarmee wordt de verbondenheid met departe-

menten voor de doorwerking op beleidsniveau manifest en noodzakelijk. 

–  De gebiedsontwikkelingen die uit het Habiforum-programma zijn voortgekomen zijn relatief 

kleinschalig. Het praktijkprogramma heeft (te) weinig participatief geacteerd op het niveau 

van programma’s als Randstad, Groene Hart, Noordvleugel, Zuidvleugel en stadsregio’s en 

in grootstedelijke herstructureringsopgaven. Vanuit de gehanteerde programmeringstrategie 

‘van binnen uit’ met haar oriëntatie op projectniveau is het lastig gebleken een slag te 

maken naar een hoger schaalniveau. Grootschalige gebiedsontwikkeling met meerdere 

projecten is complexer en vereist een andere programmastrategie om een werkelijk  

toegevoegde waarde te leveren. 
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In het FES-programmavoorstel ‘Delta in Transitie’ is deze programmeringstrategie als  

systeemsynchronisatie benoemd. Systeemsynchronisatie als het vermogen van actoren 

om tussen sectoren, tijdslijnen, domeinen en processen, projecten en programma’s te 

synchroniseren, waarbij de afzonderlijke elementen hun eigen logica niet kwijtraken. 

Er is veel inertie verborgen in de karakteristieken van de deelsystemen (water, mobiliteit, 

ruimte, bouw, maar ook aan instituties, organisaties, kennisinfrastructuren) die slecht 

op elkaar aansluiten. De spanningen die aanwezig zijn, zijn niet op te lossen, maar de 

kunst is deze zo te benutten dat het realiserend vermogen van actoren wordt versterkt in 

plaats van uit te doven. Uitgangspunt is dat gebiedsontwikkeling daarbij gericht is om op 

alle onderdelen kwaliteit toe te voegen, zonder bestaande kwaliteit te vernietigen.

–  We hebben ons soms wat te veel laten leiden door bestaand handelen. Er is te weinig  

ingegaan tegen verstikkende projectstructuren, afzonderlijke sectorale invalshoekshoeken, 

gesloten plannen van aanpak en planningen. De programmeringsstrategie van het praktijk-

programma is gericht op het veranderen ‘van binnen uit’ met mensen die iets anders willen, 

zichzelf vernieuwers noemen en die de bereidheid hebben getoond om eigen zekerheden 

los te laten en opnieuw en nu in andere contexten en met andere disciplines en spelers, 

een ander wiel uit te vinden. 

Succesvolle gebiedsontwikkeling is de combinatie van beleidsurgentie én gebiedsurgentie. 

Dus een samengestelde opgave van buitenaf en van binnenuit. 

Een opgave ‘van buiten af’ heeft in de uitvoering van het praktijkprogramma een secundaire 

rol gespeeld. Dat had krachtiger gekund, omdat ze bij de selectie en de uitvoering van 

projecten fungeert als conditievereiste vooraf, focus aanbrengt en uitnodigt tot verdieping 

en verzet tegen de bestaande orde. Twee invalshoeken als opgave ‘van buiten af’ zijn 

denkbaar. Een maatschappelijk inhoudelijke, zoals nieuwe concepten voor binnenstedelijke 

herstructurering, woonwerkgebieden, rivierenlandschappen, krimpgebieden. Of een 

proces-inhoudelijke zoals nieuwe concepten voor publiek-private samenwerking, 

goed opdrachtgeverschap, maatschappelijke kosten en baten.

–  Als één onderwerp zich mag verheugen in veelvuldige aandacht, dan is het wel de vraag 

naar de verbinding tussen wetenschap en praktijk, meestal verengd tot de vraag naar de 

samenwerking tussen het wetenschappelijk en het praktijkprogramma. Geen vreemde 

vraag, eerder een plicht als je pretendeert het gehele ruimtelijke systeem van wetenschap 

en praktijk (en vaak in één ademtocht aangevuld met beleid) met kennis en innovatie te 

bedienen. Op deze vraag wordt ook ingegaan in de paragraaf ‘Doorwerking van het weten-

schappelijk programma’ van hoofdstuk 4. De vraag komt uiteraard voort uit de constructie 

van het Habiforum-programma. Wetende dat het programma in feite uit twee afzonderlijke 

onderdelen bestaat, dan is de vraag naar heelheid als herstel vanzelfsprekend en terecht.

Er ligt een interessantere spanning onder en die gaat over de waardering van soorten kennis. 

Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was kennis als vanzelfsprekend objectieve 

wetenschappelijke kennis. Een heldere modernistische opvatting. Met het postmodernisme 

en de daarmee samenhangende zelfbeelden van mens- en maatschappijbeelden – en je 

vindt dat terug in het onderwijs – zijn er krachtige stromingen ontstaan die het primaat van 

kennisontwikkeling neerleggen binnen de specifieke context van werk en praktijk 19. 

Praktijkkennis nestelt zich naast wetenschappelijke kennis. En beide kijken regelmatig 

op elkaar neer. De ‘praktijk’ op de ‘wetenschap’, omdat wetenschappelijk onderzoek de 

praktijkvragen matig van adequate antwoorden voorziet en eerder de praktijk gebruikt om 

wetenschappelijke theorieën te schragen. 

Zij willen dat een zevende strategie wordt ontwikkeld onder regie 
van een breed samengestelde gebiedscommissie. Vrijwel 
onmiddellijk hebben gemeente, bewoners en maatschappelijke 
organisaties te kennen gegeven geen heil te zien in een dergelijke 
aanpak. Op 16 december 2008 hebben Gedeputeerde Staten 
besloten het proces op weg naar een zevende strategie zelf ter 
hand te nemen onder leiding van een andere gedeputeerde.
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Omgekeerd geldt dat door het situationele en onvoorspelbare van ‘praktijkkennis’ de 

waardering door de ‘wetenschap’ gering is. De vermeende lineariteit van kennisontwikkeling 

via wetenschap, toegepast onderzoek, advies en praktijk heeft plaatsgemaakt voor een 

complex van interacterende arena’s, elk met eigen mores, spelregels en afrekenregimes. 

‘How can knowledge gaps be bridged’, zo begint de probleemdefinitie van het Programma-

voorstel Vernieuwend Ruimtegebruik. Over welke kennis het gaat, wordt niet toegelicht. 

Inzoomend op de programmaonderdelen, toont zich een mix van allerhande soorten 

kennis. Uiteraard wetenschappelijke kennis, die ook verbonden is met vraagstukken uit 

de ruimtelijke praktijk in bijvoorbeeld Randstad, Zuidas, en bij corporaties (Corpovenista). 

Daarnaast praktische kennis over creatieve economie, woonwerklandschappen, processen 

van en methodieken voor gebiedsontwikkeling, beslissingsondersteunende schema’s voor 

klimaatadaptatie. Maar ook kennis als vermogen tot handelen in nieuwe werkvormen.

Als je wat preciezer kijkt naar verschillende praktijkprojecten, dan zie je de veelvuldige  

participatie door wetenschappers (stedelijke netwerken, Stedenbaan, NederLandBovenWater). 

En in het wetenschappelijk programma is de ruimtelijke praktijk object van onderzoek 

(Corpovenista).

Het wetenschappelijk programma en het praktijkprogramma hebben hun eigen ontwerp 

en kennen hun eigen dynamiek binnen hun eigen vooraf opgelegde begrenzingen. Er is 

verzuimd een antwoord te geven op de nieuwe werkelijkheid van interacterende arena’s 

van praktijk- en kennisontwikkeling. Het lineaire ontwikkelmodel is terecht terzijde 

geschoven, maar er is geen productief alternatief ontworpen en ontwikkeld. Er is van het 

nieuwe verbinden van ‘weten en kunnen’ geen object van activiteit gemaakt: een nieuw 

antwoord op een oude vraag naar versterking van de kennisinfrastructuur. 

Denkbaar is dat vertrekkend bij de maatschappelijk agenda en de bijbehorende praktijk 

van beleid en realisatie een gerichte zoektocht wordt gestart naar excellente wetenschappe-

lijke onderzoeksteams waarmee krachtige verbindingen vanuit de wetenschappelijke praktijk 

kunnen worden aangegaan; een samenwerking die én weten én kunnen voortbrengt. 

De wetenschappelijke praktijk is gevarieerd. Ze is geworteld in een stevige onderzoekstraditie 

van theorievorming met toetsing van hypotheses in de beleids- en uitvoeringspraktijk. 

Ze is ook vernieuwend in het positioneren van theoretische concepten om die in interactie 

met de beleids- en uitvoeringspraktijk tot ontwikkeling brengen. Het concept is daarmee 

ook een interventiemethode. 

Conclusie 

Het geheel overziend: welk antwoord kan nu worden gegeven op de vraag of het praktijk-

programma er voldoende in is geslaagd om ‘nieuwe kennis te ontwikkelen en te installeren 

in de praktijk van de ruimtelijke inrichting van Nederland en of de transitie naar gebieds-

ontwikkeling als voertuig voor duurzame ruimtelijke investeringen daarmee een impuls 

heeft gekregen’?

Het risico van overheidsgestuurde kennis- en innovatieprogramma’s is het verworden tot 

een subsidieprogramma van losstaande projecten die niet ‘bij elkaar optellen’, dan wel tot 

een fabriek van veelbelovende projecten met incidentele successen.

Daarom is gekozen voor een programma met projecten met een dubbeldoelstelling. Het project 

moet in zichzelf een vernieuwend resultaat opleveren en tegelijk bijdragen aan de ‘body of 

knowlegde’ van gebiedsontwikkeling. Zwaar is ingezet op het laatste: het ontwikkelen, 

CoP Regionale Strategieën
Situatieschets De meesten van ons draaien er de hand niet voor 
om 30 tot 40 kilometer per dag af te leggen. Er zijn twee drijvende 
krachten achter het uitdijen van het daily urban system. De eerste 
is de steeds toenemende mobiliteit die gelijke tred houdt met de 
welvaart en een stapsgewijze ontwikkeling van de vervoermiddelen. 
De tweede is het schaalvoordeel dat het regionale verzorgings-
gebied biedt aan ondernemers, zorginstellingen, dienstverlening 
en kennisinstellingen: groeimogelijkheden op grotere markten, 
interne specialisaties, kwaliteitsverbetering en meer efficiency. 
Schoksgewijs heeft het daily urban system zich ontwikkeld van 
steden, naar agglomeraties en van daaruit naar regio’s of 
metropolen. Ook regio’s zijn weer verknoopt tot uitgestrekte 
stedelijke systemen van een nog grotere omvang. Daarbinnen liggen 
landelijke gebieden die op talloze manieren functioneel en cultureel 
verknoopt zijn met de stedelijke knooppunten.
Interventie Habiforum Habiforum, ABF Research, de Stad bv en 
Nirov hebben op initiatief van de voorzitter van het college van 
bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de CoP Regionale 
Strategieën opgericht waarin elf stedelijke regio’s gedurende 
meer dan twee jaar hebben geparticipeerd. De regio’s hebben zich 
georiënteerd op de urgentie van het oplossen van regionale 
vraagstukken met een grote impact op ons dagelijks leven.
Resultaat In acht bijeenkomsten hebben de regio’s practices 
uitgewisseld en van elkaar geleerd over de verschillende manieren 
waarop regionale strategievorming plaatsvindt. Per thema zijn 
prominente wetenschappers uitgenodigd. Uit de bijeenkomsten is 
een strategische kennisagenda voortgekomen: 
– Economische concurrentiekracht. 
– Vermenging van stad en land. 
– Infrastructuur en stedelijkheid. 
– Bestuurlijke lichtheid.

De oogst is het leren van elkaar hoe de regionale herpositionering 
in de kenniseconomie en kennissamenleving kan worden aangepakt. 
De Triple Helix van de regio Eindhoven is een generieke aanpak 
voor het bij elkaar brengen van kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
bestuur. De tweede winst is de constatering dat een regionaal 
bestuur er als niet-territoriaal bestuur goed aan doet zich door 
de schalen heen te bewegen. Twee kernelementen van modern 
regionaal leiderschap dringen zich op: schaalvervlechting en 
verbindend vermogen. De derde winst bestaat uit het opbouwen 
van effectieve regionale handelingsperspectieven op zowel lokaal, 
als regionaal als internationaal terrein. 
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integreren en installeren van nieuwe kennis en kunde van gebiedsontwikkeling, omdat 

daarmee een duurzaam resultaat wordt geboekt. Immers, met die kennis en kunde kan 

gebiedsontwikkeling na het beëindigen van het Habiforum-programma blijvend worden 

voortgebracht. En daar is een impulsprogramma als Habiforum toch voor in het leven 

geroepen. 

Met gepaste bescheidenheid is de conclusie te rechtvaardigen dat het Habiforum-

praktijkprogramma de positie van gebiedsontwikkeling als transitievoertuig naar duurzaam-

heid op de maatschappelijke agenda heeft versterkt en aan het vak en het vakmanschap 

stevige inhoud heeft gegeven.

Met tekstbijdragen van Marc Coenders, Huib Haccou, Tamara Metze, Peter van Rooy, 
Geert-Jan Verkade, Suzanne Verdonschot
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WaalWeelde
Wat Inrichting van een duurzaam rivierenlandschap dat op termijn 
ook hoge waterafvoeren kan accommoderen.
Situatieschets Ontevredenheid met de manier waarop de uitvoering 
van Ruimte voor de Rivier bij de Waal gestalte dreigde te krijgen, 
ligt aan de basis van WaalWeelde. Met verlaging van de kribben en 
dijkterugleggingen moest de capaciteit van rivier omhoog naar de 
benodigde piekafvoer van 16.000 m3. Een gemiste kans als het 
daarbij zou blijven, dachten een aantal bevlogen projectleiders, 
bestuurders, ondernemers en burgers. Samen met provincie,  
Radboud Universiteit Nijmegen en met steun van de programma’s 
Leven Met Water en Habiforum werken ze hun wensen en dromen 
uit voor een kwaliteitsvol riviergebied. Het project WaalWeelde is 
geboren om antwoord te geven op de vraag: ‘hoe maken we de 
Waal een mooie rivier die ook veilig is? Hoe combineren we die 
maatregelen die nodig zijn tegen hoog water met het stimuleren 
van economie, natuurontwikkeling en recreatie?’.
Interventie Habiforum Habiforum heeft het mogelijk gemaakt dat 
in de drie WaalWeelde-clusters Oost, Midden en West proces-
ondersteuners samen met gemeenten, ondernemers, bewoners, 
marktpartijen, provincie en Rijkswaterstaat op verschillende 
schaalniveaus activiteiten hebben ondernomen. Op het niveau van 
gemeentelijke projecten zijn langdurig vastzittende trajecten 
losgetrokken. Meerdere, van elkaar afhankelijke projecten, zijn in 
een projectenveloppe tot ontwikkeling gebracht. En op het niveau 
van de Waal is bijgedragen aan de ruimtelijke investeringsagenda. 
Resultaat WaalWeelde is inmiddels bestuurlijk verankerd op het 
niveau van een gedeputeerde van de provincie Gelderland. 
Onderdelen van het programma kunnen wellicht met ‘Veerman-geld’ 
versneld worden uitgevoerd. Een strategische visie en een 
investeringsagenda verschijnen binnenkort.
De rapportage Waal, Weelde, Wijds, de opbrengsten van twee jaar 
werken in de WaalWeelde-clusters, heeft ten behoeve van deze 
strategische visie en de ruimtelijke investeringsagenda tien 
strategische noties opgeleverd en aanzetten voor negen project- 
enveloppen.







Het wetenschappelijk programma



Het wetenschappelijk programma



68

Vernieuwend
ruimtegebruik

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Willem Korthals Altes

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het wetenschappelijk 
programma van Habiforum gepresenteerd. Eerst geven Willem 
Korthals Altes en Willem Salet elk een beschouwing waarin het 
programma in zijn context wordt geplaatst. Vervolgens passeren 
de acht wetenschappelijke clusters in vogelvlucht, waarbij kort 
de meest aansprekende resultaten worden uitgelicht.

In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1966) werd aangegeven dat, 

naast toelatingsplanologie, een ontwikkelingsbeleid noodzakelijk was. Vanaf de jaren 

zeventig is dit ontwikkelingsbeleid er gekomen doordat het nationale ruimtelijk beleid de 

‘gouden koorden’ – de ruimtelijk relevante begrotingsposten bij de departementen, wist te 

coördineren op een manier dat er groeikernen konden komen, er een stadsvernieuwingfonds 

werd gevormd en er Vinex – afspraken konden worden gemaakt. Met behulp van deze 

subsidies en planologische medewerking van de provincies, waar vertegenwoordigers van 

de departementen adviseerden over de ruimtelijke plannen in de provinciale planologische 

commissies, konden gemeentelijke grondbedrijven tot uitvoering overgaan van dit beleid. 

De gedachte was dat ruimtelijke ordening ging over de afweging van belangen.

Voor een belangrijk deel bestaan deze rijksbijdragen niet meer. Ze zijn gedecentraliseerd, 

bij het gemeentefonds gevoegd of domweg afgeschaft. Daarmee is de ruimte om een 

ontwikkelingsbeleid op deze thema’s te voeren voor de nationale overheid verminderd en 

blijft toelatingsplanologie, naast wat beperkte inzet van eigen middelen, over. Binnen het 

ruimtelijke spoor zijn, in navolging van het milieubeleid, juridische regels geformuleerd 

waar plannen aan moeten voldoen. De planologische toetsing van bestemmingsplannen is 

in de afgelopen jaren steeds meer veranderd in een proces waarin de diverse op provinciaal 

niveau vertegenwoordigde sectoren afvinkten of de door deze sector opgestelde regels wel 

werden gevolgd. In de nieuwe Wro (Wet op de Ruimtelijke Ordening) is deze praktijk geforma-

liseerd met de gedachte dat het rijk via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en 

provincies met verordeningen regels vaststellen waar plannen aan moeten voldoen.  

Dit gaat verder dan de aloude toelatingsplanologie, waarin nog ruimte was om belangen  

af te wegen en waar hogere plannen vaak vooral afwegingscriteria aanreikten.
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Onkunde en verstarring

Sturing op basis van regels leidt binnen een organisatie volgens Crozier 1 tot onkunde bij 

de stuurders en tot verstarring van het geheel. Vanuit de gedachte van Vernieuwend 

Ruimtegebruik is dit geen wenkend perspectief. De splitsing van de Rijksplanologische 

Dienst in een DG Ruimte en een planbureau (dat zich snel op grote afstand plaatste van 

het beleid) heeft ertoe geleid dat het kritisch vermogen om uitgangspunten intern ter 

discussie te stellen is verminderd. Dit versterkt deze bedreiging. 

Op nationaal niveau zijn er nog wel zaken als kustverdediging en hoofdinfrastructuur waar 

veel geld in omgaat en waarvoor ruimtelijke afwegingen nodig zijn. De daadwerkelijke 

investeringen onttrekken zich hier voor een belangrijk deel aan. Daarnaast is er de lokale 

praktijk van gebiedsontwikkeling. Hier is een sterke verschuiving van afhankelijkheid van 

middelen van overheden naar het gebruik van middelen die worden opgebracht uit grond-

exploitaties te zien. De CBS – statistieken van de gemeentefinanciën laten de groei van 

deze middelen zien (zie tabel 3.1). Gerealiseerde baten en lasten blijken slecht voorspelbaar 

te zijn in de begroting. De in deze tabel opgenomen baten en lasten zijn voor een belangrijk 

deel resultaat van transacties op de markt, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de 

baten bijvoorbeeld niet gelijk kunnen worden gesteld met inkomsten. Het kopen van een 

lap grond voor 1 miljoen euro leidt niet alleen tot een last van 1 miljoen euro, maar ook, 

indien kan worden verwacht dat deze grond voor minimaal 1 miljoen euro kan worden ver-

kocht, direct tot een baat van dezelfde omvang als de kooptransactie. Verlies moet direct 

worden genomen wanneer dit wordt verwacht; winst (baten die hoger zijn dan de lasten) 

mag pas worden genomen nadat deze is gerealiseerd. De afhankelijkheid van vastgoed-

markten voor de ontwikkeling van beleid is sterk vergroot. Is de kwaliteit van het vastgoed 

dusdanig dat mensen hier geld voor over hebben? Met allerlei gedachten over financiering 

via rood – voor – groenconstructies strekt deze afhankelijkheid zich ook steeds meer uit 

over de inrichting van het landelijk gebied. Ook provincies (zelf of via de Dienst Landelijk 

Gebied) en zelfs het rijk (met een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf, thans gefu-

seerd tot het Rijks – vastgoed – en ontwikkelingsbedrijf, RVOB) zijn bezig om zich in 

beperkte mate (vergeleken met de gemeentelijke baten en lasten) aan te sluiten bij deze 

lokale praktijk. 

Tabel 3.1  Bouwgrondexploitatie in gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen (CBS)

In € miljoen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lasten Begroot (b) 2982 3054 3025 3493 3764 3806 4073 4710
  Realisatie (r) 4456 4772 4960 5070 4976 5666 6230 7486
  r  /  b 1,49 1,56 1,64 1,45 1,32 1,49 1,53 1,59
Baten Begroot 3042 3139 3131 3583 3832 3990 4295 5120
  Realisatie 4632 4938 5133 5216 5118 6143 6835 8405
  r  /  b 1,52 1,57 1,64 1,46 1,34 1,54 1,59 1,64
Saldo Begroot 60 85 106 90 68 184 223 410
  Realisatie 175 166 173 146 142 477 605 919
  r  /  b 2,92 1,95 1,63 1,62 2,09 2,59 2,71 2,24

Vernieuwend
ruimtegebruik
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De vraaguitval op vastgoedmarkten samenhangend met de huidige kredietcrisis kan 

daarmee invloed hebben op een belangrijk deel van het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. 

Bovenstaande ontwikkeling leidt ertoe dat de externe positionering van locaties, ofwel van 

ruimtelijke milieus een steeds grotere rol speelt. Hierdoor moet de betekenis van interne 

samenhang steeds meer in externe positionering worden gezocht 2. Het bevorderen van 

vernieuwend ruimtegebruik is daarmee geen proces dat los staat van een context. 

Dit algemene inzicht, en de consequenties ervan kan in een groot deel van het onderzoek 

worden herkend. Er zijn nieuwe opgaven bij de ontwikkeling van stedelijke netwerken.  

De relaties tussen stad en land zijn aan het veranderen 3. 

Invloed kwaliteit landelijk gebied op kwaliteit leven stad: beperkt

Toch moet deze betekenis van externe positionering wel in perspectief worden geplaatst. 

Maatregelen ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit worden vaak beargumenteerd 

vanuit de gedachte dat de landschappelijke waarden van het omringende platteland een 

belangrijke kwaliteit toevoegen aan de steden. In het kader van dit onderzoek is gekeken 

of deze landschappelijke waarden zich ook vertalen in de waarde van woningen. Het ant-

woord is, zoals dat onder andere door Jasper Dekkers en Eric Koomen is onderzocht, dat de 

bijdrage van groen in de onmiddellijke woonomgeving veel groter is dan van landschappelijk 

groen, waarvan de bijdrage aan de waarde varieerde van positief tot negatief 4. Deze conclusie 

sluit aan bij ander onderzoek binnen het programma (waar Joram Grünfeld aan werkt) waaruit 

blijkt dat een groot deel van de bevolking nog altijd bovenal een lokaal activiteitenpatroon 

heeft. Kwaliteit op afstand speelt navenant een minder grote rol.

Enerzijds kan een dergelijke uitkomst teleurstellend zijn voor mensen die op zoek zijn naar 

financieringsbronnen voor landschappelijke kwaliteit, anderzijds betekent deze uitkomst 

dat de complexiteit van ruimtelijke ontwikkeling wellicht lager is dan wordt aangenomen. 

Je kunt een binnenstedelijk woonmilieu verbeteren en marktpotenties realiseren, zonder 

daarbij afhankelijk te zijn van de resultaten van projecten gericht op de verbetering van de 

landschappelijke kwaliteit op afstand van het plan. Dit onderzoek sluit overigens niet uit 

dat ontsluiting van landschappelijk waardevolle gebieden waarde – effecten kunnen 

hebben. Het stelt slechts vast dat momenteel deze effecten niet waarneembaar zijn. 

Landschapsdiensten

Hiermee kan worden geconcludeerd dat landschapsdiensten vooral bijdragen aan de kwaliteit 

van het nabije platteland en de directe stadsrand – de landschapszichtlocaties. Voor de 

kwaliteit van het leven in de stad zelf is de kwaliteit van de stedelijke ruimte vooral van 

belang. Een deel van de onderbouwing van de compacte stad vervalt hiermee. Het compacte 

stadbeleid is overigens oorspronkelijk niet geformuleerd vanuit de behoefte om open ruimte 

te besparen. De grote steden voerden een pleidooi voor de compacte stad omdat de selec-

tieve suburbanisatie van kansrijke huishoudens het voorzieningenniveau in de steden 

onder druk zette. Dit vraagstuk is nog steeds actueel. In Rotterdam speelt dit bijvoorbeeld 

op het niveau van een groot deel van de stad, in sommige andere steden speelt dit meer 

lokaal in bepaalde wijken of stadsdelen. 
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Landschapsdiensten moeten daarmee hun rechtvaardiging meer vinden in de verhoging 

van de kwaliteit van het landelijk gebied zelf. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de grote 

lijn die is geschetst; namelijk dat externe positionering van belang is. Later zal worden 

aangegeven hoe deze externe positionering hier wel een rol speelt.

Landschapsdiensten kunnen een bepaalde fysieke verschijningsvorm hebben. Deze vorm 

is binnen het programma aangeduid als groen-blauwe netwerken. Deze netwerken kunnen 

gebieden dooraderen en daarmee de vlakken binnen deze netwerken voeden. Onderzoek 

in de Hoeksche Waard 5 laat zien dat dit concept kan werken en een rol kan spelen in 

besluitvormingsprocessen, waarbij agrariërs, landschapsbeschermers en waterbeheerders 

samenwerken. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan plaagonderdrukking voor de landbouw 

door de natuurlijke biodiversiteit. Landschapsdiensten hoeven zich niet te beperken tot 

het landelijk gebied alleen. Het onderzoek van Robbert Snep 6 laat zien dat op bedrijven-

terreinen veel mogelijkheden zijn om ecologische kwaliteit te realiseren die zowel een  

bijdrage kan hebben aan de ecologische kwaliteit van de stad als van het nabijgelegen 

landschap.

Juridisch ontwerp van zakelijke rechten

Het leveren van landschapsdiensten via groen – blauwe netwerken kan leiden tot complexe 

structuren van rechthebbenden op grond (zie figuur 3.1). Het juridisch ontwerp van complexe 

structuren van netwerken bij grondgebruik vraagt bijzondere aandacht. Het zorgt ervoor 

dat verschillende stakeholders een belang hebben bij een bepaald perceel en het kan een 

optie zijn ze elk ‘shareholder’ te maken, dat wil zeggen, voor een eigen zakelijk recht te 

definiëren. Om dit ook in relatie tot het beheer op een goede wijze te doen, is nagedacht 

over een betere ‘juritectuur’ van vernieuwend ruimtegebruik 7. Nadeel van een dergelijk 

maatwerk van rechten is dat de flexibiliteit voor toekomstige ontwikkeling beperkt is. 

Door de eeuwen heen hebben wetgevers dit daarom proberen te beperken; 8 er bestaat 

binnen juridische systemen een voorkeur voor een eigenaar die de volledige rechten heeft 

op de grond. Op deze manier is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ook ontwikkeld. Het 

probleem is dat hier privaatrechtelijk wel flexibiliteit is, maar dat het vanuit het publiekrecht 

niet altijd geschikt is om op in te spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering. 

In de groen-blauwe netwerken wordt dus gezocht naar andere manieren om deze kwaliteiten 

te realiseren. Het resultaat kan betekenen dat er een gordiaanse knoop van rechten ontstaat 

dat alleen met instrumenten als onteigening kan worden doorkliefd of met landinrichting 

kan worden ontward.
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Tabel 3.2 Eigendom en beheer groen-blauwe dooradering in de Hoeksche Waard 5

Actor Eigendom Beheer

Waterschap Hollandse Delta Dijken, kreken, wegbermen Vaak uitbesteed aan derden, 
wel bepaling doelstelling, 
sommigen dijken zijn verpacht.

Hoekschewaards Landschap Beheer van dijken en kreken 
(Argusvlinder & Vlietproject), 
vaak met vrijwilligers en met 
stichtig Deltanatuur (boeren).

Boeren Gemeenten In eigen beheer, via loonwerkers, 
beheer van elementen via 
Deltanatuur of via pacht.

Gemeenten Wegbermen, elementen binnen 
de bebouwde kom

Vaak uitbesteed aan derden, 
wel bepaling doelstelling.

Staatsbosbeheer Bossen, kreekoevers Vaak uitbesteed aan derden, 
wel bepaling doestelling.

Rijkswaterstaat Talud A29 Vaak uitbesteed aan derden, 
wel bepaling doestelling.

Provincie Bermen provinciale wegen Vaak uitbesteed aan derden, 
wel bepaling doestelling.

Pro Rail Talud HSL Zal worden uitbesteed, 
wel bepaling doelstelling.

Diverse particulieren,  
waaronder AMEV

Zeedijk Vaak verpacht aan boeren;  
bepaling keur Waterschap 
van toepassing.

Slow planning

Wat betreft landinrichting is veelal de gedachte dat dit een dusdanig lang proces is, met 

doorlooptijden rond dertig jaar, dat dit niet meer past in de huidige dynamische tijden.  

In bepaalde gevallen kan slow planning, zoals Van Rij en Korthals Altes 9 laten zien, echter 

helpen voor groene gebieden nabij stedelijke agglomeraties. Midden Delfland is hier een 

goed voorbeeld van. Hier is het juist een van de opgaven de groene gebieden buiten de 

dynamiek van stedelijke ontwikkeling te houden. Slow planning biedt mogelijkheden voor 

een gebalanceerde relatie tussen hiërarchische planning en het langdurig organiseren van 

samenhang in het gebied. Kenmerkend van de planning van groene gebieden is dat de 

exploitatie van het beheer vaak veel belangrijker is dan die van de ruimtelijke inrichting. 

Veel huidige gebiedsontwikkelingsprocessen kennen daarmee een te grote nadruk op 

ruimtelijke inrichting in verhouding tot de voor deze gebieden cruciale beheersvraagstukken.



Nederlands platteland: vitaal

De rol van kleine steden en dorpen is in Nederland veel groter dan in andere Europese landen, 

waar het platteland voor zijn werkgelegenheid en voorzieningen veel meer afhankelijk is 

van de grote steden. Het Nederlandse platteland kent, ook in gebieden met een naar 

Nederlandse maatstaven relatief lage dichtheid, een dusdanig hoge ruimtelijke dichtheid 

dat er in de regel voldoende massa is om voorzieningen in stand te houden. Volgens de 

definitie van de OESO heeft Nederland zelfs geen landelijk gebied; 10 overal is de dichtheid 

te hoog om aan de criteria hiervoor te voldoen. Maar liefst 60 procent van de huishoudens 

uit een dorp doet er zijn inkopen en 40 procent werkt in het dorp zelf. Het Nederlandse 

patroon van nederzettingen wordt daarmee gekenmerkt door een evenwichtige opbouw 

met een belangrijke rol voor kleinere steden en ook dorpen die, volgens een studie van 

Koomen 4 op het gebied van vitaliteit gemiddeld even goed presteren als andere gemeenten.

Figuur 3.1 Actoren, activiteiten en waarden in stad en achterland 11

 Values
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– Consumers
– Labour
– Facilities 
– Cultural heritage 
– Social interaction

 Values
– Nature / biodiversity
– Cultural heritage
– Peace / Tranquility
– Space 
– Resources 

 Activities
– Industry
– Services
– Residential
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 Activities
– Agriculture
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 Actors
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– Housholds (consumer and employees)
– Visitors / Tourists
– Nature / Cultural heritage organizations
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Direct hinterland 7 km
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Town
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Kwaliteit stedelijke woonmilieus

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de stedelijke 

woonmilieus voor een belangrijk deel door de kwaliteiten van deze milieus zelf wordt 

bepaald. In bepaalde binnenstedelijke milieus staat deze kwaliteit onder druk en er is 

daarom veel aandacht geweest voor onderzoek dat gericht is op verbeteringen hiervan.  

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn op een toegankelijke manier gepresen-

teerd in het boek Van Wijken Weten. 12 Dit onderzoek geeft veel meer inzicht in de wijze 

waarop de fysieke verschijningsvorm van een woonmilieu in relatie staat tot sociale en eco-

nomische aspecten. Fysiek determinisme – als je de ruimte mooi inricht wordt iedereen 

vanzelf gelukkig – is passé, maar anderzijds heeft de kwaliteit van de openbare ruimte wel 

invloed op het sociale klimaat van de buurt. Al is het maar dat het adequaat reageren op het 

kapot gaan van voorzieningen of het vervuilen van delen van de buurt als signaal worden 

opgepakt dat de buurt serieus wordt genomen. 13 Fysieke kwaliteit draagt daarmee ook bij 

aan de identiteit van de buurt. 

Het gebruik van identiteitsstrategieën is een beproefd instrument in de ruimtelijke planning. 

Er zijn tal van vorsten die ruimtelijke ingrepen hebben ingezet ter ondersteuning van hun 

identiteit. Onder ruimtelijke ontwerpers is dit een bekend aandachtspunt en ook voor 

projectontwikkelaars is dit niet onbekend. Een bekende toepassing is het in een vergadering 

in het kader van de Werkcommissie Westen des Lands bedenken van de term Groene Hart 

voor het gebied tussen de grote steden in West – Nederland in de jaren vijftig: een sterk 

merk dat steeds opnieuw politici en belangengroepen heeft geïnspireerd dit gebied op de 

agenda te houden. Symbolisatie van sociale patronen kan hierbij een rol spelen, zoals 

plaatsvond bij de Internationale Bauaustellung Emscher Park. 14 Binnen het onderzoeks-

programma is ook onderzocht hoe deze strategieën worden ingezet bij wijkontwikkeling. 

Soms wordt het gebruikt voor interne profilering, onder bewoners en professionals, 

soms als externe profilering om op de agenda te komen. Gegeven de in het begin geplaatste 

conclusie dat externe positionering van locaties een steeds belangrijkere rol speelt kan 

interne branding, zonder externe branding, maar beperkte doelen dienen.

Wijk – en buurtreputaties spelen een grote rol binnen de hiërarchie van stedelijke buurten. 15 

Investeringen in buurten die zijn gericht op waardecreatie moeten daarmee gericht zijn  

‘(…) op het laten opschuiven van buurten binnen de buurthiërarchie ten kosten van omlig-

gende buurten, zodat de vraag naar koopwoningen verschuift richting de betreffende 

buurt.’ 16 Ook hier speelt de externe positionering dus een cruciale rol. Koopman en Gruis 

onderscheiden drie manieren die hier een rol kunnen spelen: 

1  Het aanbieden van in een stedelijke context schaarse, maar wel gewilde woningen,

de grondgebonden woningen. 

2  Het transformeren van concentratie – en flatbuurten tot centrumwijken en gezinswijken.

3  Het gunstig laten afsteken van een concentratie – of flatwijk ten opzichte van omliggende 

vergelijkbare wijken, door maatregelen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en  

voorzieningen.

Wat betreft het laatste gaat het natuurlijk om de gepercipieerde aspecten op dit gebied. 

Een ongelukkig incident dat breed wordt uitgedragen in de media kan een langdurige 
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impact hebben op de reputatie. 15 Een slechte reputatie maakt het lastig om midden -

klasse-huishoudens te bewegen zich te vestigen in een buurt en het heeft ook gevolgen  

op vertrekkers uit de buurt. Het is juist op dit gebeid dat externe positionering een  

sleutelrol speelt.

Een ander thema betreft het gegeven of binnen een buurt dan die kwaliteiten worden 

ontwikkeld die door de markt worden gewild. De toegenomen marktgerichtheid bij de  

ontwikkeling van woningbouw zorgt er bijvoorbeeld voor dat preferenties van zowel de 

woning als de woonomgeving een steeds grotere rol spelen. Dit stelt belangrijke opgaven 

aan de inrichting en het beheer van de ruimtelijke omgeving. In het onderzoek is gewerkt 

aan methoden om dit beter in beeld te kunnen brengen 17 en deze methoden zijn ook 

ontsloten door middel van een handboek, waarin naast preferenties (zowel gemeten op 

grond van uitspraken als op grond van feitelijk gedrag) ook andere zaken als identiteits-

strategieën, leefstijlen en woonmilieubeelden aan de orde komen. 

Helpt herstructurering?

In het boek ‘Helpt Herstructurering? Effecten van stedelijke herstructurering op wijken en 

bewoners’ zijn Van Bergeijk et al. 18 kritisch over de resultaten van de stedelijke vernieuwing. 

Het lijkt er op dat het huidige beleid onvoldoende in staat is om de reputaties van de wijken 

te verbeteren. In ieder geval is de waardering van de uitkomsten door de bewoners zelf 

mager. Deze bewoners kunnen toch worden beschouwd als belangrijke ambassadeurs van 

de wijk. Bovendien kunnen overwegingen over wijkreputatie een belangrijke rol spelen bij 

de keuze om al dan niet uit de wijk te verhuizen.

Veel vooronderstellingen in het stedelijke vernieuwingsbeleid, zoals dat sinds de Nota 

stedelijke vernieuwing uit 1997 is ontwikkeld door lokale overheden en woningbouw-

corporaties, blijken niet in alle gevallen reëel te zijn. 

Een oplossingsrichting is om het wederzijdse wantrouwen tussen bewoners en professionals 

te overbruggen. Het verbeteren van de waardering van een wijk door de bewoners zelf is een 

belangrijke stap in de verbetering van de reputatie van een wijk. Bewoners kunnen veel 

belangrijkere ambassadeurs van hun wijk zijn dan de professionals die hier aan de slag 

zijn. Binnen het onderzoeksprogramma heeft reflectie plaatsgevonden op het organiseren 

van participatie 19 en zijn concrete aanwijzingen gegeven hoe dat verbeterd kan worden. 18

Bewoners waarderen kwaliteit onderhoudsdienstverlening 
anders dan professionals

Ook bij het onderhoud van woningen is er spanning tussen professionals en eindgebruikers. 

Uit een enquête onder ruim 6.000 bewoners van corporatiewoningen 20 blijkt dat tevreden-

heid van de technisch beheerders van woningcorporaties over de wijze waarop het onderhoud 

is geregeld, nog niet hoeft te betekenen dat huurders ook tevreden zijn. Bij aanbesteding 

van onderhoud wordt steeds meer op prestaties gestuurd. 21 Niet altijd worden hier alle 

prestaties (zoal het uitvoeren van al het onderhoud gedurende een enkel bezoek) mee-

genomen die bewoners van belang vinden. Complicerend is dat bepaalde onderhouds-

problemen, zoals het ontstaan van schimmel in de badkamer, 22 de resultante kan zijn van 
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zowel bouwtechnische maatregelen als bewonersgedrag en dat oplossingen vaak ook vanuit 

beide kanten moeten komen (bijvoorbeeld zowel het mechanisch ventilatiesysteem 

verbeteren als deze langdurig op de hoogste stand zetten). Vaak zal hier een opgave van 

de professionals zijn om werkwijzen te ontwikkelen die leiden tot een hogere kwaliteit. 

Inzicht in de interactie tussen bewoners en de woning is ook van belang voor het energie-

zuiniger maken van de woningvoorraad. 23

Professionals waarderen managementstrategieën

Ook de percepties van professionals zelf zijn onderzocht. Professionals in gebiedsontwikke-

ling, of beter gesteld een selectie van 337 professionals uit het Habiforum – netwerk die 

bereid waren een internetenquête in te vullen en betrokken waren bij een ruimtelijk project. 

Zij waarderen hun projecten beter wanneer hier naar hun perceptie meer management-

strategieën zijn toegepast. 24 Het gaat dan om zaken als procesontwerp, het gezamenlijk 

doelzoeken, organisatorische arrangementen maken en het verbinden en activeren van 

actoren. Vooral van belang is dat het toepassen van meer strategieën leidt tot een grotere 

voldoening over de kwaliteit van het project dan wanneer minder strategieën zijn toegepast. 

Het is niet zo dat een bepaalde strategie er sterk uitspringt. 

Een belangrijke vraag is hoe deze perceptie van Habiforum-professionals zich verhoudt tot 

de perceptie van andere stakeholders in het proces. Deze professionals zijn immers niet de 

eindgebruikers. Het ligt voor de hand dat procesmanagers vakwerk waarderen en meer 

tevreden zijn over elegante projecten die een hogere vakbekwaamheid op het gebied van 

het toepassen van managementtechnieken hebben gevergd en projecten minder waarderen 

wanneer kansen zijn blijven liggen op dit gebied. Anderzijds moet wel worden opgemerkt 

dat het hier juist om technieken gaat die ervoor kunnen zorgen dat de belanghebbenden 

bij het project worden betrokken 19 en dat de positieve waardering een signaal kan zijn dat 

deze technieken werken. Het onderzoek wijst er in ieder geval op dat professionals nog 

niet achterover kunnen leunen en daarbij kunnen vertrouwen op hun eigen oordeel zonder 

consultatie van anderen. Het managen van empirische kennis, van beelden en van compe-

tenties van betrokken professionals is een voortdurend aandachtspunt in ruimtelijke 

inrichtingsprocessen. 25 Vaak wordt nog onvoldoende geleerd van ervaringen in projecten. 

Functiemenging 

Tot slot wil ik ingaan op een van de zaken die ten grondslag liggen aan het programma: 

het doorbreken van steeds verdere functiescheiding door een innovatieve wijze van ruimte-

gebruik en gebiedsontwikkeling. In de regel moet er economische meerwaarde zijn om 

functiemenging van de grond te krijgen. Wanneer het bijvoorbeeld voor een huurder van 

een zakelijk kantoor een minpunt is wanneer deze in de lift een bewoner met boodschappen-

tassen kan tegenkomen, dan vermindert dit de mogelijkheden om binnen een gebouw 

wonen en kantoren te mengen. Andersom kan menging ook meerwaarde opleveren.

Het onderzoek laat onder meer zien dat verdere functiescheiding en specialisatie binnen 

bedrijventerreinen vertragend werkt op de groei van werkgelegenheid. 26 Een goede 

ontsluiting leidt wel tot groei. Vervolgonderzoek van deze auteurs laat zien dat nabijheid 
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van bedrijventerreinen leidt tot een lagere prijs van woningen tot op anderhalve kilometer 

afstand. Het mengen van wonen met bedrijvigheid blijkt nog steeds lastig te zijn.

Conclusies

Op grond van het voorgaande wil ik de volgende conclusies samenvatten:

1 Een steeds belangrijker deel van de ruimtelijke ontwikkeling wordt gefinancierd vanuit de

  waardeontwikkeling van vastgoed. Overheidsinterne waarderingen van beleidsvoornemens 

werken daarom niet meer goed. Externe positionering van ontwikkelingen staat voorop.

2  De effecten van landschappelijke kwaliteit op de waarde van stedelijke milieus zijn door 

onderzoek niet waargenomen. Dit kan weer wel voor groen in de onmiddellijke nabijheid.

3  Groen-blauwe netwerken kunnen landschapsdiensten leveren en de kwaliteit van het landelijk 

gebied vergroten. Groen-blauwe netwerken kunnen ook de groene kwaliteiten van stedelijk 

gebied, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, vergroten.

4  Bij planning van groene gebieden is snelheid niet altijd noodzakelijk. Beheer en samenhang 

zijn vaak belangrijker. Slow planning kan effectief hierin zijn.

5  De reputatie is vaak belangrijker dan fysieke kwaliteiten bij het verbeteren van een gebied. 

Het lukt daarbij vaak nog onvoldoende om deze reputatie te verbeteren.

6  Wederzijds wantrouwen tussen professionals en bewoners helpt niet bij de aanpak van 

deze problematiek. Het slaan van bruggen tussen professionals en dagelijkse ruimte- 

gebruikers vraagt verdere doorontwikkeling van kennis in verschillende vormen.

7  Functiemenging en functiescheiding worden verschillend gewaardeerd naar gelang de  

specifieke invulling van de functies. Dit betekent dat het vernieuwend ruimtegebruik  

zorgvuldig moet worden vormgegeven. 
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De doorwerking van het 
wetenschappelijk programma

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Willem Salet

Het wetenschappelijk deel van het onderzoeksprogramma Vernieuwend Ruimtegebruik 

heeft een aantal dwarsverbindingen gelegd met het praktijkgedeelte (de Communities of 

Practice) maar het is bovenal ook zelf in nauwe samenhang met professionele netwerken 

opgesteld. De verhouding tussen wetenschap en praktijk heeft dus ook binnen de weten-

schappelijke programma’s zelf een eigen uitwerking gekregen. De ervaringen die hierbij zijn 

opgedaan, worden hier apart belicht omdat ze in menig opzicht vernieuwend zijn en 

navolging verdienen. Ook internationaal gezien gaat het – zeker bij deze omvang – om  

een welhaast unieke ervaring. Opvallend genoeg is er in deze wisselwerking voor gekozen 

om de eigen (onderling zeer verschillende) uitgangspunten en werkwijzen van het weten-

schappelijk onderzoek en de maatschappelijke praktijk intact te houden. Beide sferen 

moeten bovenal hun eigen kwaliteiten dienen: wetenschappelijk onderzoek moet zijn 

kwaliteiten zien te bewijzen door aan alle wetenschappelijke eisen te voldoen. 

Maatschappelijke doorwerking van wetenschappelijk onderzoek komt niet tot stand door 

vermenging van de rollen van onderzoekers en practitioners. Onderzoek wordt maatschap-

pelijk serieus genomen als het in eigen wetenschappelijke kring kwaliteit en prestige weet 

te verwerven. Voor de praktijk is dat niet anders. Ook hier gelden eigen maatstaven om  

te beoordelen of praktijken succesvol zijn; de mogelijke invloed van wetenschappelijke 

inzichten is hierin slechts een van de indicatoren. In de opzet van het wetenschappelijk 

programma zijn om deze redenen niet de verschillende vereisten van wetenschap en  

praktijk met elkaar uitgewisseld maar zijn de twee domeinen vanuit hun eigen positie  

op elkaar betrokken. Dit vereist een zeer specifiek proces van organisatie.

De onderzoeksvorm

De verschillende condities van wetenschap en praktijk zijn het meest zichtbaar in respec-

tievelijk de onderzoeksvorm van het programma, in de onderliggende kennisvragen van 

het onderzoek, en in het soort output. Wat betreft de onderzoeksvorm is de expliciete 

voorkeur voor de opzet van dissertaties wel het meest sprekende voorbeeld van de  

cultuurverschillen. Het wetenschappelijk programma van Vernieuwend Ruimtegebruik 

wordt voor meer dan 80 procent gedragen door de uitvoering van proefschriften! Van alle 

courante werkvormen in het wetenschappelijk bedrijf is het proefschrift er ongetwijfeld 

een die het verst verwijderd is van de praktijk. De ontwikkeling van proefschriften is echter 

wel een primair aandachtsgebied in de academische wereld. Hier wordt conceptuele diep-

gang gekweekt en hier worden alle academische vereisten op het hoogste niveau toegepast. 
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Een proefschrift duurt vier jaar, het wordt doorgaans geschreven door een beginnend 

onderzoeker onder begeleiding van senior onderzoekers en het moet voldoen aan stevige 

conceptuele en methodologische vereisten. De praktijk heeft doorgaans een compleet 

ander verwachtingspatroon en heeft een veel kortere adem. Hier verlangt men oplossings-

gerichte antwoorden op korte termijn (een onderzoekstermijn van zes maanden wordt 

doorgaans al als lang beschouwd). Men zit niet te wachten op de problematisering en 

abstracties van een beginnend onderzoeker. Men verlangt de ervaring van senior onder-

zoekers. Vanuit de praktijk gezien is consultancy daarom de ideale werkvorm voor praktijk-

gericht onderzoek. In het praktijkprogramma van Habiforum en in de Communities of 

Practice is deze werkvorm dan ook zeer frequent toegepast. Vanuit het wetenschappelijk 

programma is hieraan voor een klein deel meegewerkt. Het zwaartepunt van dit onder-

zoeksprogramma is echter consequent gelegd bij de ontwikkeling van proefschriften en 

van nog meer gespecialiseerd postdoctoraal onderzoek. Het mag dan ook een unieke 

ervaring heten dat uitgerekend dit wetenschappelijke programma in zeer intensieve relatie 

met professionele netwerken is opgezet. Dit wordt verderop toegelicht. 

Onderliggende kennisvragen

Het tweede opmerkelijke punt van verschil tussen wetenschap en praktijk betreft de onder-

liggende kennisvragen van onderzoek. Vaak wordt verondersteld dat wetenschappelijk 

onderzoek kennis moet leveren aan de praktijk. Die rolverdeling berust op een ernstig  

misverstand. De instellingen in de praktijk hebben doorgaans meer kennis, meer ervaring, 

zij zijn beter geëquipeerd en zij zijn beter op de hoogte van de relevante condities voor de 

desbetreffende vraagstukken in de praktijk. Zij zijn bovendien vaak beter gesitueerd in de 

netwerken waarin deze kennis zich ontwikkelt. Deze kennis zit niet op de universiteit 

maar ontwikkelt zich in de praktijk. Daar staat tegenover dat de condities in de praktijk 

veel meer grenzen stellen (qua tijd, inzet en kosten) aan mogelijkheden om te leren over 

en te reflecteren op ontwikkelingen in de praktijk. Ook kan het directe belang bij specifieke 

uitkomsten van processen in de praktijk van grote invloed zijn op de kennisvragen die hier 

naar voren komen. Wetenschappelijke onderzoekers bevinden zich in een andere positie. 

Zij koesteren natuurlijk de onafhankelijkheid van oordeel, maar minstens zo belangrijk 

voor hun specifieke kennisvragen is dat ze geacht worden te reflecteren op kennis in 

praktijken. In de kans op meta-leren over onderwerpen waarvan de bron van kennis in de 

praktijk is gelegen, schuilt het echte potentieel van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor 

is conceptuele abstractie nodig en vergelijking met andere situaties, zoals internationaal 

vergelijkend of historisch inzicht. Het specifieke uit de praktijken moet geproblematiseerd 

en gegeneraliseerd worden om een tweede gedachte te kunnen ontwikkelen en om 

systematisch te kunnen leren.

Het derde punt van verschil betreft het soort output. De praktijk zit niet te wachten op dikke 

boekwerken in wetenschappelijk vakjargon. Wetenschappelijke valorisatie daarentegen 

vindt plaats via selectieve internationale tijdschriften en vergelijkbare publicaties. Om de 

betekenis van wetenschappelijke inzichten te kunnen laten doorwerken, is daarom een 

dubbele disseminatie onontbeerlijk, publicatie en presentatie van inzichten volgens de 

verschillende codes en normen die in de twee domeinen van toepassing zijn.



81

Specifieke organisatiestructuur

Tegen de achtergrond van deze grote cultuurverschillen moest wel een zeer specifieke 

organisatiestructuur worden opgezet om een vruchtbare uitwisseling mogelijk te maken. 

De organisatie van de samenwerking is het meest uitgekristalliseerd op het niveau van de 

clusters (er zijn acht clusters van onderzoek onderscheiden die hun eigen organisatie en 

uitwisseling met professionele netwerken hebben opgezet). Binnen deze clusters werden 

telkens circa acht tot tien promoties en postdoctorale onderzoeken opgezet aan verschil-

lende universiteiten in nauwe samenwerking met een uitgebreid netwerk van overheidsin-

stellingen en maatschappelijke en bedrijfsmatige organisaties. In deze netwerken werd 

een zeer intensieve uitwisseling van ervaringen georganiseerd. Een belangrijke uitgangs-

punt was dat onderzoeksconcepten in eerste instantie vanuit de universiteit werden opge-

steld en vervolgens op relevantie voor de praktijk werden besproken door professionals. 

De wetenschappelijke voorbereiding en verantwoording bleven bij de universiteit maar de 

onderzoekers moesten dit wel geloofwaardig maken voor praktisch gehoor en zij konden 

leren van de commentaren uit de praktijk. Dit gebeurde collectief om de samenhang binnen 

de clusters te bevorderen. Bij de ontwikkeling van onderzoeksmethoden, de keuze van 

case studies en andere vormen van empirisch onderzoek werden veel openingen geboden 

door de deelnemers in het netwerk, de bronnen van praktijkkennis werden open gesteld. 

Er werden mogelijkheden gecreëerd om nieuwe methoden, tools of ideeën uit te proberen. 

Van de onderzoekers werd geëist dat tussentijdse bevindingen tweemaal per jaar werden 

geopenbaard. Van de wetenschappelijke begeleiders werd actieve deelname geëist, niet 

alleen in directe begeleiding maar ook bij de uitwisseling in de netwerken. Jaarlijks werden 

in elk cluster vijf tot zeven bijeenkomsten georganiseerd (voortgangsbesprekingen, audits, 

internationale conferenties). 

De resultaten zijn zichtbaar in reflectieve studies van onderzoekers die in vier jaar tot 

specialisten van hun thema zijn uitgegroeid. Een groot deel van het onderzoek is in inter-

nationale vergelijking opgezet waardoor nieuwe perspectieven in beeld zijn gebracht. 

De uitwisseling in netwerken heeft collectieve leerprocessen in de hand gewerkt in plaats 

van geïsoleerde deelstudies. De continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk heeft 

geresulteerd in win–winsituaties die bij de traditionele opzet van wetenschappelijk onderzoek 

niet mogelijk waren. Er zijn ook enkele nadelen gesignaleerd. De intensieve tijdsbelasting, 

met name voor de begeleiders van het onderzoek zowel uit de praktijk als uit de universiteit 

(aanzienlijke overhead–kosten). Mede hierdoor trad in sommige clusters enige uitval op 

van deelname door senioren. In het begin van het traject wordt soms gewezen op de 

onervarenheid van de junior onderzoekers (het gebrek aan praktijk kennis), naarmate het 

onderzoek vordert wordt deze klacht niet meer vernomen. Door hun langdurige focus op 

het zelfde onderzoeksthema (een focus die in de praktijk zelf vaak niet mogelijk is) en door 

de toenemende kwaliteit van hun reflectie blijken de junior onderzoekers in vier jaar uit te 

groeien tot deskundigen op hun gebied. 

Tegen deze achtergrond kan beoordeeld worden in hoeverre het wetenschappelijk pro-

gramma er inderdaad in geslaagd is om de verschillende condities van wetenschap en 

praktijk te overbruggen. De specifieke doorwerking in de praktijk van het wetenschappelijk 

programma zal in het navolgende per cluster kort worden aangegeven.
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Steden maken een sociale en ruimtelijke transformatie door. Er ontstaan nieuwe overlap-

pingen van stad en land, van stedelijke hiërarchie en periferie. Daarnaast is sprake van een 

veranderende scope van sociale en economische verbanden. Daardoor treedt niet alleen 

een ruimtelijke schaalvergroting op van stedelijke activiteiten naar regionaal niveau, maar 

er ontstaan ook veranderingen in het middelpuntcentrische patroon van de ruimtelijke 

organisatie. Hoe slaat de ontwikkeling van sociale netwerken neer in ruimtelijke netwerken 

en hoe kan ruimtelijk beleid op zijn beurt inspelen op deze processen? En hoe vertaalt zich 

dat in de ontwikkeling van netwerkstrategieën van collectieve actie in de gelaagde en 

verscheiden context van governance (zie figuur 3.2)?

Figuur 3.2 Opzet onderzoek cluster synergie in stedelijke netwerken

Cluster 1
Stedelijke netwerken

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Willem Salet en Leonie Janssen-Jansen (UvA)

1
Ontwikkeling (sociaal, econmisch,

 infrastructureel, cultureel)

2
Ruimtelijk neerslag en weerslag

3
Institutioneel (multiactor en multilevel 

governance context)
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De sociale en economische transformatie van steden leiden tot een reconstructie van 

ruimtelijke samenhangen. Dat vereist een compleet nieuwe stijl van responsief beleid  

om aan de tegenwoordige stedelijke uitdagingen adequaat antwoord te kunnen bieden. 

De vervanging van de ‘compacte stad’ door ‘stedelijke netwerken’ betekent niet dat er 

alleen maar op een wat hoger schaalniveau een aangepaste ruimtelijke vorm voor stedelijke 

activiteiten georganiseerd moet worden. Feitelijk ontstaan er nieuwe territoriale patronen 

(waaronder de oorspronkelijke compacte stad). Dat proces moet op verschillende schaal-

niveaus zorgvuldig begeleid worden, maar de aard van de stedelijke veranderingen is veel 

fundamenteler en wordt niet primair bepaald door verandering van territoriale gebieds-

samenhangen. De organisatie van interconnectiviteit is de sleutel geworden voor succesvol 

stedelijk beleid. In dit onderzoeksprogramma is getracht te onderzoeken (en ook te 

bevorderen via de ontwikkeling van nieuwe instrumenten) hoe via externe positionering 

nieuwe verbindingen in stedelijke netwerken worden gerealiseerd. Verbindingen in de 

sfeer van private en public governance. 

In vakdiscussies en beleidsnota’s over de Randstad wordt vaak gedacht dat een grotere 

complementariteit de onderlegger zou moeten zijn van ruimtelijk-economische samen-

hang op dit niveau. Complementariteit veronderstelt dat de afzonderlijke steden hun 

eigen kwaliteiten kunnen ‘doorspecialiseren’ en mede hierdoor extra waarde genereren, 

wanneer ze in een onderling aanvullend netwerk worden gebracht. In de praktijk blijkt die 

gepostuleerde harmonie toch niet vanzelf op te treden. 

In de pogingen tot sectoroverstijgende integratie van ruimtelijke en verkeer en vervoers-

netwerken zijn diverse nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de bereikbaarheidskaarten. 

Ze zijn ook gebruiksklaar gemaakt om de interacties tussen beleidsontwikkelaars van 

verschillende sectoren en van verschillende deskundigheid te ondersteunen. Toekomstig 

onderzoek kan niet alleen de scope van de intersectorale oriëntatie verbreden en van nieuwe 

hulpmiddelen voorzien maar er ligt ook een uitdaging om de hulpmiddelen in bredere 

groepen van gebruikers te gaan inzetten. Dat wil zeggen: meer dan alleen de experts die er 

in het eerste stadium van onderzoek bij betrokken zijn geweest. Het inter-organisatorische 

perspectief zal in de komende periode meer op de voorgrond komen te staan.

De onderzoekingen hebben vooral nieuwe gezichtspunten opgeleverd over de manier waarop 

externe positionering van stedelijke netwerken vertaald kan worden naar verhoudingen 

binnen stedelijke netwerken. Het punt is hier natuurlijk dat lichte, niet sterk geïnstitutio-

naliseerde beleidsnetwerken in een zeer gefragmenteerde context fragiel zijn en al snel 

kunnen vastlopen in verschillende belangen. Een subtiele wisselwerking en balancering 

met verhoudingen in de buitenwereld kan een sterke ondersteuning bieden voor zulke 

fragiele netwerken. Het betekent in feite dat vraagstukken zoals macht en leiderschap in 

stedelijke beleidsnetwerken, maar meer in het algemeen vraagstukken van legitimiteit en 

effectiviteit in een nieuw samenspel van interne en externe positionering gedefinieerd 

kunnen worden. Ook de cultureel-planologische speurtocht naar de ontwikkeling van 

nieuwe cultuurlandschappen zoekt naar nieuwe openingen in het samenspel van interne en 

externe verhoudingen. 
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Voorts is een reeks van onderzoekingen gedaan naar de inzet van beleidsinstrumenten 

die patstellingen in gebiedsontwikkeling en stedelijke beleidsnetwerken mogelijk kunnen 

doorbreken door in directe zin meer ruilprocessen mogelijk te maken. De traditie van 

(beleids)uitruil, of (beleids)compensatie is in allerlei variaties internationaal veel meer 

ingeburgerd dan in het Nederlandse beleidssysteem. De diverse onderzoeken in deze  

richting laten zien dat er nog veel groeiperspectief in deze opties zit. 

Over de rol van Europese richtlijnen in gebiedsontwikkeling en stedelijke beleidsnet-

werken is een schrikbarende tekort aan kennis en expertise, zo heeft het onderzoek 

geleerd. Bij de doorwerking op nationaal niveau moet er te vaak achteraf gecorrigeerd 

worden als in de praktijk voortgang van beleid via de rechtspraak ernstige belemmeringen 

ondervindt. Op nationaal niveau en – nog meer – in de lokale toepassingen is het dringend 

nodig om veel vroegtijdiger en alerter in te spelen op een effectieve doorwerking van 

Europese regelgeving. Die biedt bij een juiste aanpak niet alleen bedreigingen, maar ook 

veel kansen. 

De mogelijk katalyserende rol van grote projecten in stedelijke netwerken is tot nu toe 

onderzocht vanuit positionering van de projectbesluitvorming in externe verhoudingen. 

Vergelijkende studies in Europa en respectievelijk Azië hebben aangetoond hoeveel moeite 

het in grote projecten kost om de interne voortgang van projecten te spiegelen en aan te 

passen aan een strategische externe positionering. Er is nog een lange weg te gaan 

voordat de outside-in positionering even vanzelfsprekend is in de strategische koersbepa-

ling als de zo dominerende inside-out attitudes. Dat geldt ook voor de projecten die inter-

nationaal tot de grootste worden gerekend. 

Een illustratie

Externe verbanden worden steeds meer bepalend voor de manier waarop stedelijke net-

werken kunnen functioneren. In dit onderzoeksprogramma werd dan ook veel aandacht 

besteed aan de verbinding van binnen- en buitenwereld van stedelijke netwerken. Om 

deze samenhang te kunnen onderzoeken werden nieuwe onderzoeksinstrumenten ont-

wikkeld, en om de samenhang te kunnen verbeteren werden nieuwe beleidsinstrumenten 

ontwikkeld. Voorbeelden van nieuwe onderzoeksinstrumenten om de positionering van 

stedelijke netwerken in de buitenwereld te kunnen vaststellen, zijn: 

–  De ontwikkeling van complementariteitsmaten (in hoeverre zijn stedelijke netwerken  

complementair). Actuele doorwerking in onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).

–  Meerschalig onderzoek naar economische netwerken (werkt door bij professionele eind-

gebruikers, zoals gemeenten en provincies).

–  Positiebepaling van economische sectoren via extern ketenonderzoek en van hieruit  

aanpassing van lokaal economisch systeem (toepassing in innovatie bloemenhandel 

Greenport Aalsmeer, nieuwe formules voor bedrijfsgebieden SDAC (het vastgoedbedrijf 

van Schiphol en de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam) en haven Amsterdam).

–  De ontwikkeling van potentiekaarten van stedelijke bereikbaarheid (inmiddels brede 

toepassing in Zuid-Holland, Amsterdam, Almere).
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Voorbeelden van nieuwe beleidsinstrumenten (tools) om binnen- en buitenwereld van 

stedelijke beleidsnetwerken beter met elkaar te verbinden, zijn:

–  Ruilinstrumenten op basis van internationale voorbeeldstudies (bij gebrek aan hiërarchische 

instrumenten om regionaal beleid te ontwikkelen worden (niet-financiële) ruilinstrumenten 

steeds urgenter om regionale samenwerking in netwerken te bereiken; doorwerking kantoren-

leegstand regio Amsterdam).

–  Nieuwe instrumenten voor afstemming ruimtelijke ordening en verkeer- en vervoersmodellen: 

toepassingen in veel gemeenten en particuliere bureaus (Breda, Goudappel Coffeng, etc.).

–  Ontwikkeling van strategische capaciteit om externe verhoudingen in lokaal beleid te 

laten doorwerken aan de hand van internationaal vergelijkend onderzoek (doorwerking in 

strategische planvorming en in grote projecten: regio Amsterdam, project Zuidas). 

Highlights

De bevindingen van het complete programma zijn met het oog op toepassing in de praktijk 

samengevat in het boek van Willem Salet en Leonie Janssen-Jansen (2009), Synergie in  

stedelijke netwerken: Tussen competitie en complementariteit, Den Haag: SDU Uitgevers. 

Het boek is in maart 2009 gepresenteerd op een conferentie in het Tropeninstituut in 

Amsterdam.

Steden maken een proces van maatschappelijke en ruimtelijke transformatie door. De tra-

ditionele hiërarchische rangschikking van centrale stad, stedelijke periferie en landelijk 

gebied heeft plaats gemaakt voor een veel complexer samenstel van sociale en ruimtelijke 

organisatie waarin veel verschillende netwerkverbanden worden onderscheiden. Opvallend 

is dat de externe samenhangen van stedelijke activiteit veel intensiever zijn geworden en 

hierdoor mede bepalend worden voor de interne sociale en ruimtelijke organisatie van 

steden. De ‘unieke kenmerken van plaats’ zijn hierdoor niet verdwenen maar zij ontlenen 

hun uniciteit in toenemende mate aan hun ‘positieaanduidingen in externe verbanden’. 

De perspectieven voor stedelijk beleid veranderen hierdoor radicaal. Het debat over stedelijk 

en regionaal beleid heeft heel lang in het teken gestaan van de vraag naar de organisatie 

van de plaatselijke beleidskracht. Nu draait het echter veel meer om de vraag hoe het 

beleid adequaat in externe verbindingen gesitueerd kan worden. Dit perspectief van ‘inter-

connectiviteit’ doortrekt alle aspecten van stedelijke beleidsontwikkeling: de organisatie 

van legitimiteit, identiteit, macht, kennis, beleidscapaciteit, etc. Deze omslag is nodig zowel 

voor een inhoudelijk begrip van de van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (zoals de sociale 

en economische positie van steden, duurzaamheid, bereikbaarheid, nieuwe stedelijke regio-

nale identiteit, ruimtelijke en landschappelijke inpassing) als voor het procesmatig 

onderzoek naar de mobilisatie van beleidscapaciteit.

Het onderzoeksprogramma heeft zich gericht op twee vragen: 

–  Hoe kan de feitelijke verandering van stedelijke ontwikkeling onderzocht worden  

(nieuwe onderzoeksmethoden)?

–  Hoe kan stedelijk beleid in externe verhoudingen aangepakt worden  

(nieuwe beleidsinstrumenten)?
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Het programma heeft diverse nieuwe bevindingen en inzichten opgeleverd.  

Enige voorbeelden: 

–  Het feitelijk onderzoek naar economische stedelijke ontwikkeling laat zien dat de comple-

mentariteit van de steden in de Randstad niet toeneemt: ze gaan juist meer op elkaar 

lijken! Tegelijkertijd is hun onderlinge samenhang wel gegroeid omdat economische  

activiteiten door het draagvlak van het complete netwerk worden ondersteund.

–  Onderzoek naar handel en ‘wederuitvoer’ (van bloemen, kleding, elektronische apparaten) 

laat zien hoe in stedelijke regio’s nieuwe combinaties tussen economische sectoren 

kunnen ontstaan door in te spelen op veranderingen in hun externe ketens.

–  Er zijn nieuwe tools ontwikkeld om bereikbaarheidskaarten als sleutel te nemen voor de 

organisatie van samenhangen tussen ruimtelijk en infrastructuurbeleid in stedelijke 

regio’s. Nieuwe tools ook om de beleidsmodelleurs van infrastructuur beter te verbinden 

met ruimtelijke beleidsactoren.

–  Internationale instrumenten zijn onderzocht om de beleidsruil tussen verschillende 

actoren te bevorderen, bijvoorbeeld met betrekking tot een evenwichtige strategie voor 

boventallige kantoorruimte in de regio Amsterdam.

–  Internationaal onderzoek naar methoden om binnen- en buitenwereld beter met elkaar te 

verbinden in de framing en beleidsontwikkeling van grote projecten.
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Cluster 2 
Groen-blauwe netwerken

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Paul Opdam (WUR / Alterra)

Centraal in dit cluster staat de verandering van het landschap en de vraag in hoeverre 

groen-blauwe netwerken, een fijnmazige structuur van fysieke elementen die grond voor 

economische productie dooradert, een duurzaam systeem oplevert. Groen-blauwe netwerken 

vormen concrete ruimtelijke structuren en dragen (veelal collectieve) landschapsdiensten. 

De vorm van de netwerken is flexibel en leent zich voor het inpassen in de lokale ruimtelijke 

context. Er zijn in verschillende praktijktesten goede ervaringen opgedaan met de toepassing 

van het concept in participatieve planning en ontwerp: het concept helpt waardepercepties 

te integreren en af te wegen en deze te vertalen in ruimtelijke aanpassingen. Actoren leerden 

dat ze op gebiedsniveau moeten samenwerken om gemeenschappelijke waarde 

te realiseren. 

Groen-blauwe netwerken hebben toegevoegde waarde bij het formuleren van het doel in 

termen van weging van functies en waarden. Zij hebben ook toegevoegde waarde bij het 

organiseren van het gebiedsproces. Daarbij valt te denken aan coalitievorming en het 

afstemmen met waarden van hogere schaalniveaus en in het ontwerpproces, inclusief het 

ruimtelijk verdelen van de effectieve oppervlakte. Op vijf terreinen zijn er belangrijke 

inzichten opgedaan. 

Bij gebiedsontwikkeling gaat het om waardecreatie. Deze ontstaat doordat het ruimtelijk 

systeem, het landschap, anders wordt ingericht en daardoor anders gaat functioneren. 

Vormaanpassing leidt dus tot functiewijziging en die kan leiden tot waardetoevoeging. 

Het is als met infrastructuur voor verkeer: het verminderen van economische schade  

door files vraagt om betere doorstroming van auto’s en die wordt bereikt met fysieke  

aanpassingen aan wegen. De hamvraag is dan of de fysieke aanpassing wel het beoogde 

effect heeft, of het fysieke ruimtelijke ontwerp past bij het nieuwe functioneren dat nodig 

is om aan de nieuwe eisen te voldoen. Als dat niet het geval is, wordt niet voldaan aan 

principes van duurzaamheid. Omdat groen-blauwe netwerken de fysieke dragers zijn van 

landschapsfuncties waaraan waarde wordt toegekend, verbinden ze het fysieke systeem 

met het sociaal-economische systeem. In het ontwerpproces helpen ze om de fysieke 

vorm functioneel te verbinden met waarde. De ruimtelijke kenmerken van het netwerk 

(oppervlakte, vorm, connectiviteit) zijn de knoppen waaraan kan worden gedraaid om de 

gewenste waardetoevoeging te krijgen. 
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Groen-blauwe netwerken zijn de dragers van uiteenlopende functies en verenigen daardoor 

belangen van diverse partijen en dragen bij aan coalitievorming. Waarde wordt toegekend 

door partijen in het gebiedsproces, door belanghebbenden. Waarde ontstaat door het 

functioneren van het landschap; het landschap levert landschapsdiensten: schone lucht, 

biodiversiteit, waterregulatie, de mogelijkheid tot voedselteelt, regulatie van ziekten en 

plagen in de voedselteelt, bijdrage aan gezondheid en welbevinden, etc. In duurzame 

ontwikkeling wordt waarde bepaald door integrale weging van ecologische, sociale en 

economische maatstaven. Het aanpassen van het gebied kost geld en moeite: de verkregen 

waardevermeerdering moet opwegen tegen die kosten. Omdat groen-blauwe netwerken  

in het intensief gebruikte landschap de drager zijn van het merendeel van collectieve land-

schapsdiensten, zijn ze een fysieke basis voor waarde-integratie. Daarnaast verenigen ze 

de belangen van een aantal partijen. Het ontwikkelen van groen-blauwe netwerken levert 

dus aan verscheidene partijen tegelijk profijt op. 

Groen-blauwe netwerken komen voor op alle schaalniveaus, en helpen daarom schalen 

functioneel te verbinden. Een gebied is geen eiland. Sociale, economische en ecologische 

processen zijn afhankelijk van hogere schaalniveaus, het gebied maakt deel uit van groot-

schalige systemen en het onderhoudt functionele relaties met buurgebieden. Zo kan het 

bijdragen aan waarden die op hoger schaalniveau zijn afgesproken. Een gebied met een 

nationaal landschap draagt bijvoorbeeld bij aan de door de rijksoverheid aangegeven  

kernkwaliteiten. Het gebied is ook afhankelijk van processen op hogere schaalniveaus,  

bijvoorbeeld processen in het grondwater of biogeografische processen. Duurzaamheid 

verhoudt zich niet met het afwentelen van een lokaal probleem ten laste van andere 

gebieden. Daarom vraagt duurzame gebiedsontwikkeling dat besluiten over waardecreatie 

worden afgestemd met hogere schaalniveaus en met buurgebieden. Fijnmazige groene 

netwerken in multifunctioneel cultuurlandschap verhogen de natuurwaarde van het 

grootschalige netwerk, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Andersom is de biodiversiteit 

in fijnmazige netwerken rijker nabij de EHS. Dat betekent dat het ruimtelijk schakelen 

van lokale en regionale groen-blauwe netwerken meerwaarde oplevert, en dat de EHS 

beter klimaatbestendig kan worden gemaakt door deze in te bedden in fijnmazige net-

werken in multifunctioneel boerenland. In beleidstermen: gebiedsgerichte integratie van 

natuur- en landschapsbeleid levert meerwaarde. 

Wat voor de ruimtelijke schaal geldt, geldt ook voor de tijdschaal. Duurzaamheid impliceert 

het behoud van de potentie van het landschap om goederen en diensten aan toekomstige 

generaties te leveren. Bij het veranderen van de vorm van groen-blauwe netwerken 

kunnen belangen op lange termijn worden meegewogen. De methodiek voor het ruimtelijk 

plannen en ontwerpen van groen-blauwe netwerken is uitgebreid met een module waarin 

complexe ecologische processen worden vertaald in een systematiek van ruimtelijke 

beslissingsregels en daardoor toegankelijk en hanteerbaar voor generalisten en stakeholders 

in gebiedsprocessen. 

De wetenschap heeft een rol in duurzame gebiedsontwikkeling. De actoren hebben recht 

op toegang tot wetenschappelijke kennis, die hen laat zien hoe uiteenlopende wensen van 

actoren om waarde te creëren kunnen worden vertaald in een duurzaam fysiek ontwerp. 

Dat stelt hen in staat volgens democratische principes afwegingen te maken en rekening 

te houden met elders en later. Aan die kennis dient niet alleen de eis te worden gesteld dat 
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deze geloofwaardig is, maar ook dat deze relevant is voor het oplossen van het probleem 

en ruimte biedt voor het inbrengen van een veelheid van belangen en visies. 

Het concept ‘klimaatmantel’ is voorgesteld, als oplossingsrichting om de EHS klimaat-

bestendig te maken. Brabant heeft als eerste provincie gevraagd om een verkenning 

waar deze potentiële adaptatiemaatregel kansrijk en noodzakelijk zou kunnen zijn. 

Een illustratie

De doorwerking van het onderzoek in cluster 2 blijkt uit de mate waarin het concept van 

groen-blauwe netwerken wordt opgepikt in beleid en praktijk. Binnen het ministerie van 

LNV begint het concept steeds meer een rol te spelen in het landschapsbeleid; een studie 

van LNV zelf heeft laten zien dat investeren in landschap vooral meerwaarde oplevert door 

investeren in netwerken. Ook is het concept populair aan het worden in de context van 

aanpassing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aan klimaatverandering. Het onderzoek 

in cluster 2 heeft immers laten zien dat het ruimtelijk koppelen van EHS en fijnmazige 

groen-blauwe dooradering in beide systemen meer biodiversiteit oplevert. Dit gegeven is 

de basis voor een adaptatiestrategie die uitgaat van multifunctionele gebiedsontwikkeling, 

in plaats van aankoop door de overheid. Provincies laten recent verkennende studies  

uitvoeren naar kansrijke gebieden. Een goed voorbeeld van doorwerking op de lokale 

schaal van gebiedsontwikkeling is de Hoeksche Waard, waar boeren in samenwerking met 

waterschap en gemeente een groen-blauw netwerk hebben ontworpen met als primaire 

doel duurzame landbouw, maar dat ook meerwaarde oplevert voor waterkwaliteit en land-

schappelijke identiteit. Dit ontwerp wordt inmiddels uitgevoerd, en de case wordt door de 

provincie Zuid-Holland en VROM internationaal uitgedragen als een voorbeeld van interactief 

ontwerpen met landschapsdiensten. 

Highlights en toppublicaties

Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling kan beter met groen-blauwe netwerken

In gebiedsontwikkeling besluit men over het multifunctioneel aanpassen van de fysieke 

ruimte aan nieuwe wensen en toekomstige ontwikkelingen. In de huidige praktijk wordt 

veel aandacht besteed aan het sociale en bestuurlijke proces. Vaak blijft buiten beschou-

wing of de voorgenomen verandering van het fysieke landschap duurzaam is en leidt tot 

de afgesproken verbetering. Onderzoek van Wageningen UR laat zien hoe dat met groen-

blauwe netwerken beter kan. 

Opdam P. (red) (2009) groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling, verbinding 

tussen landschap en mens. Habiforum / WUR (verschijnt september 2009). 

Systeeminnovatie van ‘landschap’ nodig

Om het landschapsbeleid tot een succes te maken, moet het concept landschap opnieuw 

worden uitgevonden. In onderzoek van Wageningen UR wordt het landschap neergezet als 

een fysiek-sociaal systeem voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. In die visie levert een 

landschap diensten, zoals het vermogen tot voedselproductie en water vasthouden, schone 

lucht, regulatie door biodiversiteit en recreatieve beleving en nog vijftien tot twintig andere 

diensten. Die zijn vaak te lokaliseren in groen-blauwe netwerken. 



90

Termorshuizen J. & Opdam P. (2009) Landscape services as a bridge between landscape eco-

logy and sustainable development. Landscape Ecology (online). 

Efficiënt ruimtegebruik

Omdat groen-blauwe netwerken vaak dragers zijn van publieke functies en waarden, 

helpen ze belanghebbenden in een gebiedsproces bij elkaar te brengen. In het Nationaal 

Landschap Hoeksche Waard ontwierpen agrariërs, waterschappers en landschapsbescher-

mers met een door Wageningen UR ontworpen methode een netwerk voor plaagbeheer-

sing in de akkerbouw, schoon oppervlaktewater en versterking van de landschappelijke 

identiteit. Dat is 3 voor de prijs van 1. 

Geertsema W., Steingröver E., Van Wingerden W., Spijkers J., Dirksen J. (2006). Kwaliteitsimpuls 

groen-blauwe dooradering voor plaagonderdrukking in de Hoeksche Waard. Wageningen, 

Alterra-rapport 1334.

Verbinden van wonen en landschap

Woonwijken zijn vaak ruimtelijk gescheiden van het omringende landschap, bijvoorbeeld 

door een geluidswal, infrastructuur, dichte bosjes en afgesloten paden. Talloze buurten in 

Nederland zijn met de rug naar het landschap gebouwd. Onderzoek van Wageningen UR 

laat zien hoe de toegang tot het landelijk gebied en de recreatieve mogelijkheden sterk 

verbeterd kunnen worden. Het gaat vaak om kleine aanpassingen, die weinig geld en arbeid 

vragen, maar wel veel effect hebben. De kunst is om te gaan met de vele bestuurlijke en 

private partijen en vaak grote juridische vraagstukken op te lossen.

Neven K., Sauter M., De Haan H. (2008) Wonen aan de rand van het landschap. Van stadsrand 

naar landschap als ontwerpopgave. Wageningen / Borne: Wageningen 

Universiteit / Projectbureau de Groene Poort. 

Bedrijventerreinen kunnen bijdragen aan leefbaarheid

Aan het landschap waarin de mens werkt, wordt niet altijd evenveel aandacht geschonken. 

Vooral bij bedrijventerreinen ontbreekt het aan architectonische vormgeving, esthetische 

kwaliteit en kwalitatief groen. Uit onderzoek blijkt dat natuurontwikkeling op bedrijven-

terreinen potentie heeft. Met relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen kan de biodiversiteit 

aanzienlijk worden verhoogd. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat onder alle 

belanghebbenden, inclusief ondernemers en gemeenten, een voorkeur bestaat voor veel 

groen op bedrijventerreinen. 

Verkade G.J., Snep R., Rutjens T., Bouwmeester H. (2009) Groen werkt beter. Kansen voor 

bedrijventerreinen en natuur (werktitel). SDU uitgeverij. Praktijkboek, verschijnt najaar 2009.

Beleving van ruimte

Belevingswaarde kan worden onderscheiden in gebruikswaarde, beleving van esthetiek, 

beleving van het verhaal, en toe-eigeningswaarde. Die waarden zijn verschillend voor typen 

recreanten. Beheerders kunnen de verdeling van 2 / 3 van de recreanten sturen door par-

keerplaatsen en uitgezette wandelroutes. Zonering naar waardebeleving kan het beste 

door middel van parkeerplaatsen. Dit blijkt uit promotieonderzoek in het Nationaal Park 

Dwingelderveld. 

Marwijk R. van (2009) These routes are made for walking. Proefschrift Wageningen Universiteit 

11 september 2009. 
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Efficiëntiewinst door verbinden van natuur en landschapsbeleid

Door landschap ruimtelijk te koppelen met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen 

de gevolgen van klimaatverandering voor biodiversiteit worden verzacht. Groen-blauwe 

netwerken in het multifunctionele cultuurlandschap nabij de EHS hebben een rijkere 

biodiversiteit, en omgekeerd. Het verbinden van beleid op het gebied van ‘landschap’ en ‘EHS’, 

mits op strategisch plekken, levert zo efficiencywinst op. Onderzoek van Wageningen UR 

levert de wetenschappelijke onderbouwing van dat inzicht. Op basis hiervan is het 

concept klimaatmantel voorgesteld: multifunctionele landschapsontwikkeling nabij de 

EHS, als ruimtelijke adaptatiestrategie voor de gevolgen van klimaatverandering. 

Provincies zijn hiermee inmiddels aan het experimenteren. 

Grashof-Bokdam C.J., Chardon P., Vos C., Foppen R., Wallis de Vries M., vd Veen M., 

Meeuwsen, H. (2009) The synergistic effect of combining woodlands and green veining for 

biodiversity. Landscpape Ecology (on line). 

Ontwerpmethode groen-blauwe netwerken houdt nu ook rekening met 

klimaatverandering

Een ontwerpmethode voor groen-blauwe netwerken voor biodiversiteit is nu zo door-

ontwikkeld dat rekening kan worden gehouden met langetermijnklimaateffecten. 

De methode is ontwikkeld in het Britse Kent en wordt verder ontwikkeld in een project van 

het Bsik-programma Klimaat voor Ruimte. Zie www.ontwerpenmetnatuur.wur.nl 

Opdam P., Steingröver E., Van Rooij S. (2006) Ecological networks: a spatial concept for 

multi-actor planning of sustainable landscapes. Landscape and Urban Planning 75: 322 – 332. 

Waarde van ruimtelijke aanpassingen afwegen in gebiedsontwikkeling

De veel gebruikte methode ‘Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse’ (MKBA) past bij 

‘top-down’ besluiten, maar niet bij gebiedsontwikkeling. Daarom is een interactieve 

methode ontwikkeld waarmee lokale stakeholders waarde kunnen toekennen aan ruimtelijke 

functies, gebaseerd op fysieke ruimtelijke structuren. De methode is inmiddels door 

Wageningen UR doorontwikkeld.

Blaeij A., Geertsema, W., Van der Heide M. (2008) Ecologie en Economie in het Friese 

Merengebied. Wageningen UR, LEI-rapport 2008 – 012 / Alterra-rapport 1660.

Wetenschap en praktijk verbonden door samen te ontwerpen

Gemeenschappelijk ontwerpen is een effectief hulpmiddel voor het gezamenlijk ontwik-

kelen van kennis door wetenschappers en praktijkmensen. Een analyse van enkele 

Nederlandse en Amerikaanse cases laat dat zien. Voor beide partijen levert het meer-

waarde op: het ontwerp als ruimtelijke oplossing wordt met wetenschappelijke kennis 

onderbouwd en de wetenschapper leert hoe kennis effectief kan worden toegepast in 

gebiedsontwikkeling. 

Nassauer J., Opdam P. (2008) Design in science: extending the landscape ecology paradigm. 

Landscape Ecology 23:633 – 644
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Cluster 3 
Multifunctionele 
gebiedsontwikkeling

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Geert Teisman en Erik-Hans Klijn (Erasmus Universiteit)

Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling vereist vaak een 

governance-benadering: coproductie tussen verschillende lagen en sectoren van het publieke 

domein. De organisatiestructuren en procedures binnen overheden zijn echter geënt op de 

principes van hiërarchie en scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Het organisatie-

principe luidt dat wanneer verschillende units hun taken op adequate wijze vervullen,  

dit zal resulteren in effectief beleid en implementatie. Tegelijkertijd is de onderlinge 

afhankelijkheid tussen overheidsorganisaties toegenomen en zijn ideeën over beleidsketens 

en beleidsnetwerken populairder geworden. Het vermogen om te komen tot gezamenlijke 

besluitvorming is echter nog beperkt. Het onderzoek binnen dit cluster heeft zich daarom 

gericht op discrepanties tussen enerzijds bestaande organisatiestructuren en aan de andere 

kant innovatieve processen waarin men coproductie tot stand probeert te brengen. 

Daarbij is er specifieke aandacht geweest voor publiek-private samenwerking (PPS).

Er is een hele sterke relatie tussen de uitkomsten van ruimtelijke projecten en de wijze 

waarop ze (actief) gemanaged zijn. 

Evalueren wordt een proces van ‘lerend evalueren’: al doende in projecten proberen en 

aanpassen. Een lerende evaluatie is een evaluatievorm waarin gebruikers (de geëvalueerden) 

en uitvoerders van de evaluatie (de evaluatoren) in nauwe onderlinge interactie en samen-

spraak (coproductie) vorm geven aan evaluaties. Er treden frequente cycli van waarneming, 

constatering en (re)actie op. De waarneming en constatering zijn niet het sluitstuk van 

een evaluatie, maar het startschot. Een lerende evaluator moet in de praktijk verschillende 

rollen vervullen; hij meet, beoordeelt, spiegelt zijn beschrijvingen, onderhandelt, adviseert, 

faciliteert, maar heeft vooral als taak om mensen tot leren te verleiden. In onderzoek is dit 

idee verschillende keren toegepast en daarbij is gebleken dat lerende evaluatie leidt tot 

directere benutting van de onderzoeksresultaten.

Overvloedige informatievoorziening in de voorbereiding van het interactieve proces kan 

nadelig uitwerken op de creativiteit van deelnemers. Wanneer participanten teveel in de 

ambtelijke belevingswereld worden getrokken, kan het gebeuren dat hun eigen perspectief 

onvoldoende aandacht krijgt. Tegelijkertijd is voor het realiseren van een ongeveer gelijke 

startpositie voor participanten van belang dat kennis wordt ontsloten uit het publieke 
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domein (aanbodgestuurde kennisontwikkeling), maar ook tegemoet wordt gekomen aan 

de vragen die leven onder participanten (vraaggestuurde kennisontwikkeling) uit het 

interactieve proces. Deze kennisgelijkschakeling kan resulteren in gelijke machtsposities 

en machtsbalansen. 

Van groot belang is dat interactieve processen goed verankerd raken met bestaande 

ambtelijke, bestuurlijke en politieke processen van besluitvorming. Ons onderzoek laat 

bijvoorbeeld een duidelijke relatie zien tussen grotere betrokkenheid van stakeholders en 

grotere tevredenheid van betrokkenen met de uitkomsten (survey naar respondenten 

ruimtelijke projecten).

Procesmanagement leidt in het algemeen tot betere resultaten in de ogen van de betrokken 

partijen. Procesmanagement correleert significant met zowel inhoudelijke als procesmatige 

uitkomsten. Projectmanagement blijkt alleen (significant) te correleren met inhoudelijke 

uitkomsten. Het realiseren van een functioneel evenwicht tussen project- en proces-

management levert inhoudelijke resultaten en procesmatig goede resultaten op. 

Vertrouwen is zeker erg belangrijk voor complexe besluitvorming rondom ruimtelijke 

processen. In onderzoek vinden wij een zeer sterke relatie tussen de mate van vertrouwen 

in een ruimtelijk project en de tevredenheid met de uitkomsten. Vertrouwen kan effectief 

gecombineerd worden met controle-instrumenten zoals contracten of monitoringsystemen, 

zeker wanneer de te controleren partij betrokken is geweest bij het ontwikkelen van het 

controle-instrument.

Uit onderzoek naar publieke managers in metropolitane gebieden blijkt dat publieke 

managers hun werkveld proberen af te bakenen om de complexe context overzichtelijk te 

maken. Hierdoor ontstaan drie typen ambtenaren: de lijnmanager, de programmamanager 

en projectmanager, die allemaal te maken hebben met hun eigen problematiek en verschil-

lende mogelijkheden hebben om hiermee om te gaan. Publieke managers ervaren dat 

adaptief te werk gaan de meest succesvolle aanpak is. Ieder project is anders, waardoor 

steeds innovatief moet worden omgesprongen met de beschikbare middelen.

Uit de bestudeerde case studies en een groot survey naar ruimtelijke projecten blijkt dat er 

geen relatie is tussen de organisatievorm en de tevredenheid van respondenten met de 

resultaten van ruimtelijke projecten. De discussie over PPS zou zich ook meer moeten richten 

op de vraag hoe PPS-projecten gemanaged worden in plaats van op de organisatievorm.

Om gedragingen van managers in complexe PPS-projecten te onderzoeken hebben wij 

onderzoek gedaan naar gedrag van managers in achttien bekende PPS projecten. Wij keken 

naar hun contacten en legden hun een aantal dilemma’s voor. Als we de correlatie tussen 

variëteit en intensiteit van het netwerk aan de ene kant en procesmatige en inhoudelijke 

uitkomsten aan de andere kant bezien, dan doen we een opvallende constatering. De cor-

relatie tussen variëteit van het netwerk en uitkomsten is significant, de correlatie tussen 

intensiteit en uitkomsten is dat niet. Om betere resultaten te bereiken moet een manager 

dus meer inzetten op het betrekken van een breed scala aan partijen. Dat is belangrijker 

dan het onderhouden van intensieve relaties met veel partijen. Veel van de door ons 

geformuleerde dilemma’s, waarvan wij dachten dat managers hier een keuze zouden 

Toppublicaties Wetenschappelijk

Teisman G.R.,Van Buuren A., Gerrits L. (eds.) (2009) Managing 
complex systems, London: Routledge.
Een bundel met bijdragen waarin ideeën uit de complexiteitstheorie 
worden toegepast binnen bestuurskundige beschouwing allemaal 
toegepast op ruimtelijke projecten. Een van de eerste bijdragen 
die complexiteitstheorieën toepasbaar maakt binnen de 
bestuurskunde en de ruimtelijke wetenschappen.

Edelenbos J., Klijn E.H. (2006) Managing stakeholder involvement
in decision-making: a comparative analysis of six interactive 
processes in The Netherlands, Journal of Public Administration 
Research and Theory vol 16, number 3: 417 – 446.
Een analyse van zes ruimtelijke interactieve projecten in Nederland. 
Ze worden vergeleken wat betreft de politieke betrokkenheid van 
gemeenteraden, stakeholder-participatie, karakter van het 
procesontwerp, gedrag van de procesmanager en hun uitkomsten. 
Politieke betrokkenheid van gemeenteraden blijkt niet doorslag-
gevend te zijn, actief en flexibel opereren van de procesmanager 
wel. Gepubliceerd in het toptijdschrift van de bestuurskunde  
(nr 1 in de ranking).

Klijn E.H., Steijn B., Edelenbos J. (2010) The impact of network 
management strategies on the outcomes in governance networks, 
in Public Administration 2010 (forthcoming).
Analyse van de invloed van netwerkmanagement-strategieën in 
ruimtelijke projecten op de (gepercipieerde) uitkomsten in die 
projecten. Analyse met behulp van een omvangrijke survey onder 
respondenten van ruimtelijke projecten. Netwerkmanagement-
strategieën blijken van grote invloed op uitkomsten en het meeste 
effect hebben netwerkmanagement strategieën die gericht zijn 
op het verbinden van actoren en op het exploreren van inhoud. 
Publicatie sluit daarmee aan bij een beginnende internationale 
discussie over de impact van netwerkmanagement op uitkomsten 
in netwerken.

Buuren M.W. van (2006) Competente besluitvorming. Het manage-
ment van meervoudige kennis in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. 
Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 294 pag. Utrecht: 
Lemma.
Analyse van kennisgebruik in ruimtelijke projecten met een 
sporenmodel van besluitvorming waarmee inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe de discussies over feiten, beelden en ambities 
soms volledig gescheiden van elkaar plaatsvinden, maar ook hoe 
koppelingen en ontkoppelingen tussen deze sporen kunnen leiden 
tot doorbraken en uiteindelijk tot effectieve en legitieme 
beslissingen. Partijen kunnen eindeloos discussiëren over ‘de feiten’, 
zonder dat zij er zich bewust van zijn dat onder deze discussie 
uiteenlopende beelden schuilgaan. Of er wordt eindeloos 
onderhandeld over de vraag welke ambities uiteindelijk gehonoreerd 
moeten worden, zonder dat er de tijd wordt genomen voor een 
feitelijke analyse naar wat nu eigenlijk het probleem is of wat de 
beste oplossing zou zijn. Doorbraken in gebiedsontwikkeling 
hebben dan ook alles van doen met het schakelen tussen de 
sporen van feitenvorming, beeldvorming en wilsvorming. 

Cluster 3 
Multifunctionele 
gebiedsontwikkeling

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Geert Teisman en Erik-Hans Klijn (Erasmus Universiteit)
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moeten maken, blijken in ieder geval niet als zodanig door de managers te worden 

ervaren. Voor een drietal dilemma’s wordt de gedwongen keuze wel ervaren. Het betreft de 

dilemma’s draagvlak versus daadkracht, onderzoek als joint factfinding versus onderzoek 

als stand alone-proces en ontwerpen versus ontwikkelen. 

Uit het feit dat managers in veel gevallen geen gedwongen keuzes zien in de door ons 

geformuleerde dilemma’s mogen we niet afleiden dat ze het maken van strategische 

keuzes niet belangrijk vinden. Over het algemeen hechten managers belang aan strategische 

keuzes die te maken hebben met betrokkenheid, horizontale verhoudingen, communiceren, 

flexibel opereren en commitment. Ze hechten echter minder belang aan strategische 

afwegingen die te maken hebben met openheid en beslotenheid, met vertrouwen en 

contracten, met ontwerpen en ontwikkelen (wat ze dus wel als dilemma herkennen!)  

en met bewegingsvrijheid.

Highlights van cluster 3

Vernieuwend ruimtegebruik komt niet zomaar tot stand, daar moet je wel iets voor doen. 

Het maken van plannen voor vernieuwend ruimtegebruik en het realiseren ervan geschiedt 

namelijk binnen een netwerk van actoren. Bij een ruimtelijk project zijn gemiddeld twaalf 

verschillende organisaties betrokken die allemaal hun wensen en hun waarden inbrengen. 

Bovendien zijn bij de meeste beslissingen verschillende bestuurslagen en verschillende 

sectoren betrokken. Het realiseren van vernieuwend ruimtegebruik betekent daarom vooral: 

opereren in complexe systemen. Ruimtelijke besluitvorming is dan ook bij uitstek een proces 

waarbij ruimtelijke en maatschappelijke waarden tegen elkaar worden afgewogen.

In cluster 3 is uitgebreid onderzoek verricht naar het proces waarin ruimtelijke kwaliteit  

en ruimtelijke vernieuwing plaatsvindt en de condities die daarvoor doorslaggevend zijn. 

We hebben daarbij zowel gebruik gemaakt van case studies als van schriftelijke vragenlijsten 

als participerende observaties. Daarbij zijn een aantal interessante uitkomsten gevonden 

die soms dwars tegen algemeen geaccepteerde ideeën ingaan.

–  Als we betrokkenen in ruimtelijke projecten vragen naar de uitkomsten van projecten waar 

ze zelf in participeren en dat afzetten tegen de gekozen organisatorische vorm waarin het 

project gegoten is, dan valt op dat er geen relatie is tussen deze twee zaken. Onze conclusie 

is dan ook dat alle discussies over organisatievorm meer gaan over macht en zeggenschap 

dan dat ze echt bijdragen aan goede uitkomsten.

–  Voor het bereiken van goede uitkomsten in ruimtelijke projecten zijn twee factoren door-

slaggevend: het niveau van vertrouwen dat in een project bestaat tussen betrokken partijen 

en de management-activiteiten. Denk daarbij aan het verbinden van betrokken partijen, 

het exploreren van inhoudelijke oplossingen en andere management-activiteiten. Kortom, 

het realiseren van goede uitkomsten is gewoon hard werken. Gemeenten en andere orga-

nisaties die niet de organisatorische capaciteit of de (politieke) wil hebben om dit te reali-

seren, zullen dan ook niet slagen in hun ambities.

–  Het betrekken van stakeholders bij ruimtelijke projecten is goed voor het realiseren van 

goede en vernieuwende uitkomsten. Dat komt goed uit want het betrekken van stakeholders  

 is in onze moderne samenleving vrijwel onontbeerlijk als je voor ruimtelijke besluiten 

steun wilt verwerven.

–  Het betrekken van stakeholders stelt daarentegen wel hoge eisen aan de wijze waarop je 

het project organiseert en de kennis die je inbrengt. Overvloedige kennis heeft een averechts 

Teisman G.R., Klijn E.H. (2008) Complexity theory and public 
administration; an introduction, Public Management review vol 10, 
issue 3: 287 – 297 (Special issue on complexity theory and Public 
Administration).
Special issue over complexiteitstheorie in tijdschrift met veel 
ruimtelijke cases als voorbeeld.

Toppublicaties Maatschappelijk

Edelenbos J., Domingo A., Klok P.J., Tatenhove J. van (2006) Burgers 
als beleidsadviseurs. Vergelijkende studie naar acht projecten van 
interactieve beleidsvorming bij drie departementen. Amsterdam: 
Instituut voor Publiek en Politiek  
(ISBN 90 – 6473 – 423 – 2).

Teisman G.R. (2006) Stedelijke Netwerken. Ruimtelijke ontwikkeling 
door het verbinden van bestuurslagen, Nirov, Den Haag.

Klijn E.H., Edelenbos J., Kort M.B., Twist M.J.W. van (2006) Manage-
ment op het grensvlak van publiek en privaat; hoe managers 
omgaan met dilemma’s in complexe ruimtelijke PPS-projecten,  
Den Haag: Lemma. 

Teisman G.R., Buuren A. van, Edelenbos J., Gerrits L. (2008) Leven 
met Water Waterbeheer als verbindend element, in: Civiele 
Techniek, jaargang 63, nr. 1, pp. 23 – 25.

Klijn E.H., Twist M. van (2007) Publiek-Private Samenwerking in 
Nederland; overzicht van theorie en praktijk, M&O (themanummer 
ondernemen in allianties en netwerken) 61 jaargang, nummer 3 / 4 
(mei / augustus): 156 – 170. 
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effect en de organisatorische verankering van het proces met ambtelijke en politieke 

besluitvorming moet goed geregeld zijn

–  Wervende concepten of brands kunnen in dat proces een positieve rol vervullen. Zeker als 

het brand interactief met betrokken partijen is gerealiseerd. Brands, of publieke branding 

kan zo vernieuwingen teweegbrengen maar er zitten wel beperkingen aan dit proces.  

Het brand kan niet te ver afliggen van wat betrokken partijen (of media) dagelijks zien in 

een ruimtelijk gebied. Het moet dus geloofwaardig zijn, wil het effect hebben.

Concluderend kunnen we stellen dat het onderzoek in cluster 3 overtuigend laat zien 

hoe cruciaal de organisatie van het proces is voor het bereiken van de uitkomsten en 

dat de complexiteit van het proces betekent dat het vrijwel onmogelijk is goede uitkomsten 

te bereiken zonder in te spelen op gebeurtenissen in het proces via flexibel actief 

netwerkmanagement.
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Belangrijke factoren die de economische dynamiek van regio’s en steden beïnvloeden zijn 

de ruimtelijke externaliteiten die soms groei stimuleren (bij urbanisatievoordelen, bijvoor-

beeld gerelateerd aan de kenniseconomie) maar groei ook kunnen afremmen (congestie). 

Zo is sprake van zowel centripetale en centrifugale krachten. Deze externaliteiten roepen 

om correcties vanuit de publieke sector, maar aangezien deze ook gekenmerkt wordt door 

een zekere mate van overheidsfalen kunnen deze correcties soms onbedoelde neveneffecten 

teweegbrengen. Verder wordt in dit cluster nader ingegaan op ruimtegebruik, omdat de 

ruimtelijke dimensie zeer belangrijk is bij het optreden van externaliteiten (zie figuur 3.3).

Figuur 3.3 Analytische raamwerk economische dynamiek en locatievoorkeuren

 Economische dynamiek
–  Groei, krimp
–    Locatie beslissingen 

bedrijven en huishoudens,  
stedelijk, ruraal

 Ruimtelijke externaliteiten
–  Urbanisatievoordelen
– Congestie
– Ruimtelijke risico’s
– ...

 Ruimtegebruik
–  Binnenstedelijk
– Stedelijke netwerken
– Stedelijk-rurale verhoudingen

 Publieke sector
–  Publieke investeringen
– Ruimtelijke ordening
– Regulering 
– Prijsbeleid
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Onderzoek in het programma heeft bijgedragen aan de economische waardering van ruim-

telijke kwaliteit, zoals de waardering van open ruimte in de directe woonomgeving en ook 

daarbuiten, overstromingsrisico’s en bereikbaarheid. Meer in het bijzonder is gevonden dat 

open ruimte vooral een belangrijke rol speelt in de onmiddellijke woonomgeving. Dat blijkt 

uit de invloed op de woningwaarden. De betekenis van open ruimte aan de stadsranden blijkt 

een stuk minder duidelijk. Dit leidt tot buitengewoon actuele beleidsvragen met betrekking 

tot het streven naar bouwen in hoge dichtheden in steden. Dat leidt tot minder groen in de 

directe woonomgeving, iets wat negatief gewaardeerd wordt; een inzicht dat natuurlijk al 

lang bestaat. Maar het resultaat dat de invloed van groen aan de stadsrand niet duidelijk 

bijdraagt tot hogere woningwaarden is een nieuw resultaat. Het leidt tot de vraag of compacte 

verstedelijkingsstrategieën wel voldoende onderbouwd zijn. Want als het sparen van open 

ruimte niet tot duidelijke welvaartsvoordelen leidt en wel tot duidelijke nadelen (minder 

aantrekkelijke woonomgeving), waarom staat dit dan nog steeds zo centraal? Zo leidt het 

onderzoek op dit terrein tot conclusies die enerzijds het beleid ondersteunen (inderdaad is 

het belangrijk dat er in de lokale woonomgeving voldoende groen wordt opgenomen) maar 

ook van vraagtekens voorzien: schieten we niet door in het open houden van open ruimte?

Agglomeratievoordelen (en -nadelen!) hebben naast allerlei andere factoren invloed op 

locatie, productiviteit en innovatie in veel sectoren. In het bijzonder zijn belangrijke 

inzichten ontwikkeld op het terrein van de ontwikkeling van specifieke sectoren zoals de 

modeontwerpsector, het belang van bedrijfsinterne factoren tegenover die van omgevings-

factoren bij ruimtelijke ontwikkeling, de economische voordelen van verdichting op 

knooppunten en de bijdrage van ruimtelijke kwaliteit op knooppunten aan de 

vastgoedwaarden aldaar.

Transportknooppunten blijken een groot aandeel te hebben in de totale Nederlandse  

economische activiteiten. De positieve bijdrage van deze knooppunten kan onder meer 

worden berekend door hun invloed op vastgoedprijzen. De Zuidas is een voorbeeld van 

een gebied met buitengewoon hoge dichtheid. De vraag naar het bereiken van een hoge 

ruimtelijke kwaliteit is hier uiterst belangrijk omdat er zoveel personen zijn die hiervan 

zouden kunnen profiteren. Dat maakt investeringen in ruimtelijke kwaliteit hier eerder 

rendabel. Hetzelfde geldt voor investeringen in de internationale bereikbaarheid. 

Onderzoek wijst ook op een zekere, maar wel beperkte bijdrage van de dichtheid aan voor-

zieningen en personen die in dezelfde sector werken op de productiviteit van het werk in 

de Zuidas. Investeringen die worden gedaan om stedelijke agglomeraties beter te laten 

functioneren moeten dus in de eerste plaats op hun eigen merites worden beoordeeld. 

Of er bredere agglomeratievoordelen optreden, moet van geval tot geval bekeken worden. 

Deze voordelen moeten niet op voorhand van een hoge inschatting worden voorzien.

Directe effecten worden in de standaard regels voor maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA) afdoende afgedekt. Indirecte effecten kunnen bij perfect functionerende markten 

worden genegeerd. Het opnemen hiervan zou tot dubbeltellingen kunnen leiden. Bij niet-

perfecte markten ligt dit anders. Schattingen worden gegeven van de omvang van de 

indirecte effecten voor onder meer de marktmacht op arbeidsmarkten en op markten van 

sectoren die van transport afhankelijk zijn. De invloed van een imperfect functionerende 

arbeidsmarkt leidend tot frictiewerkloosheid leidt ertoe dat de onderschatting volgens de 
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standaard MKBA-benadering rond de 10-20 procent is, vergeleken met de situatie waarin 

indirecte effecten niet worden meegenomen. Dit vormt een ondersteuning voor de in de 

OEI-richtlijn (2005) gehanteerde suggestie dat plausibele waarden van de indirecte effecten 

tussen de 0 en 30 procent liggen.

Stad en platteland raken steeds meer geïntegreerd. Bedrijven en huishoudens op het platte-

land zijn in sterke mate betrokken op stedelijke ontwikkelingen, Het onderzoek op dit terrein 

richt zich op de vitaliteit van het Nederlandse platteland in het algemeen, de vitaliteit van 

de kleine kernen en de potentiële bijdrage van toerisme aan de plattelandseconomie. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat in Nederland de rol van kleinere steden en ook dorpen veel 

groter is dan in andere Europese landen. Daar is het platteland voor zijn werkgelegenheid 

en voorzieningen in veel sterkere mate afhankelijk van de grote steden. Door zijn hoge 

ruimtelijke dichtheid is er in Nederland ook in landelijke gebieden in het algemeen voldoende 

massa om voorzieningen in stand te houden. Het Nederlandse patroon van nederzettingen 

wordt daarmee gekenmerkt door een heel evenwichtige opbouw met een belangrijke rol voor 

kleinere steden en ook dorpen. Een gedetailleerde studie naar de vitaliteit van kleine kernen 

maakt duidelijk dat deze gemiddeld even goed presteren als het gemiddelde van alle 

Nederlandse gemeenten. Dit plaatst duidelijk vraagtekens bij de stelling dat er iets mis is 

met de vitaliteit van het Nederlandse platteland. Meer in het bijzonder is ook gekeken naar 

een van de sleutelsectoren van de plattelandseconomie: het toerisme. Diverse instrumenten 

zijn ontwikkeld die gemeenten in de gelegenheid stellen om de economische effecten van 

maatregelen te analyseren, vooral op het terrein van het aanbod van winkelvoorzieningen 

en de uitgaven van consumenten waaronder ook toeristen.

Highlights en toppublicaties

Wetenschappelijk

Modelleren van ruimtegebruiksverandering

Het modelleren van ruimtegebruiksverandering heeft zich de laatste jaren sterk ontwik-

keld. Diverse nieuwe benaderingen zijn in ontwikkeling en toepassingen strekken zich uit 

van historische ontwikkelingen van ontbossing en cultivatie, hedendaagse verstedelijkings-

problematiek tot de toekomstige gevolgen van klimaatverandering. Een internationaal 

overzicht van de methodologische vooruitgang en belangrijke nieuwe toepassingen onbrak 

tot dusver. In het kader van het LUMOSpro-project hebben Henk Scholten en Eric Koomen 

een boek geredigeerd over dit dynamische thema. Vanuit de VU en het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) is ook in de vorm van hoofdstukken bijgedragen aan dit boek dat door 

de wereldvermaarde expert Richard Klosterman wordt beschouwd als: ‘the most informative 

source of current information on this increasingly important topic that is available today’.

Koomen E., Stillwell J., Bakema A., Scholten H. (eds.) (2007) Modelling land-use change; 

progress and applications, GeoJournal Library, Vol. 90, Springer, Dordrecht. ISBN: 

978 – 1 – 4020 – 5647 – 5.

Zoekimperfecties en woon-werkverkeer

Het effect van zoekimperfecties op het woon-werkverkeer van zelfstandigen en werknemers 

in loondienst wordt in dit artikel onderzocht. Oorzaken van zoekimperfectie zijn bijvoorbeeld 
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verhuiskosten of imperfecte informatie over baanmogelijkheden. De reistijd en reisafstand 

van zelfstandigen en werknemers zijn met elkaar vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat 

40 tot 60 procent van het woonwerkverkeer als ‘wasteful’mag worden beschouwd.

Ommeren J. van, Straaten J.W. van der (2008) The effect of search imperfections on commuting 

behaviour: evidence from employed and self-employed workers, Journal of Regional Science 

and Urban Economics, 38, p. 127 – 147.

Woningbouw leidend bij regionale dynamiek

Doorgaans denkt men dat regionale dynamiek begint bij banengroei die dan vervolgens 

leidt tot groei van de werkgelegenheid. Maar een nauwkeurige analyse levert op dat in 

Nederland de woningbouw leidend is, die trekt werkenden aan en dat zorgt op zijn beurt 

voor banengroei. Dit leidt tot een omkering van het gangbare denken over de relatie 

tussen wonen en werken. 

Vermeulen W. (2008) Economische dynamiek en de woningmarkt. Dissertatie: Essays in housing 

supply, land use regulation and regional labour markets, Tinbergen Institute.

Indirecte effecten van infrastructuur

De indirecte effecten van infrastructuur worden bijna altijd genegeerd in kosten-baten-

analyses. Dat is volgens de economische theorie valide zolang markten perfect functioneren. 

In werkelijkheid zijn markten niet altijd perfect en daarom is het belangrijk om ook indi-

recte effecten in de analyse mee te nemen, wat een forse wetenschappelijke uitdaging is. 

In dit paper worden imperfecties geanalyseerd voor de arbeidsmarkt. De conclusie is dat 

imperfecties kunnen leiden tot een onderschatting van de totale baten van projecten tot 

maximaal 20 procent.

Zhu X., Ommeren J.N. van, Rietveld P. (2009) Indirect benefits of infrastructure improvement in 

the case of an imperfect labor market. Transportation Research Part B, 43, 57 – 72.

Typen agglomeratie-effecten

Het artikel bespreekt hoe verschillende typen agglomeratievoordelen de groei van steden 

en regio’s beïnvloeden. Er is uitgebreide literatuur over dit centrale concept van de agglome-

ratievoordelen, een thema dat naast een beleidsbelang ook een groot wetenschappelijk 

belang kent. De uitkomsten met betrekking tot de invloed van agglomeratie-effecten op 

stedelijke groei verschillen nogal in de literatuur. In dit artikel wordt geanalyseerd hoe 

verschillende uitkomsten te verklaren zijn doordat andere onderzoekers in hun artikelen 

verschillende regio’s en tijdsperioden analyseren, en doordat ze verschillende onderzoeks-

methoden hanteerden.

Groot H.L.F. de, Poot J., Smit M.J. (2009) ‘Agglomeration, Innovation and Regional 

Development: Theoretical Perspectives and Meta-Analysis’, in R. Capello & P. Nijkamp (eds.), 

Handbook of regional growth and development theories, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 256 – 281.

Locatiekeuze van power koppels

Dit artikel gaat in op de locatiekeuze van hoogopgeleide koppels, ook wel power koppels 

genoemd. Het aantal power koppels is de laatste jaren toegenomen. Uit het onderzoek blijkt 

dat het grote aanbod van (gespecialiseerde) banen een goede verklaring geeft voor het feit 

dat power koppels zich met name vestigen in de Randstad. 
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In de toekomst zal door de daling van het aandeel power koppels in de niet-stedelijke 

gebieden (de periferie) deze trend zichzelf waarschijnlijk alleen maar versterken. 

Rouwendal J. & Straaten J.W. van der (2004) Dual Earners, Urban Labor Markets and Housing 

Demand, in: Urban Dynamics and growth, Advances in Urban Economics by R. Capello and 

P. Nijkamp, Elsevier.

Maatschappelijk

Overstromingsrisico’s en woningprijzen

Hoe belangrijk zijn overstromingsrisico’s; zijn ze terug te vinden in woningprijzen? 

Een nauwkeurige analyse van de woningprijzen in het Maasdal toont aan dat de overstro-

mingen van 1993 en 1995 tot een blijvende daling van de getroffen woningen leidden van 

ongeveer 10 procent. Daar staat wel tegenover dat wonen in de buurt van water positief 

wordt gewaardeerd, maar dat effect is duidelijk kleiner. Dit is een belangrijk resultaat als 

men de totale schade ten gevolge van overstromingsrisico’s in Nederland wil schatten en 

dat is een essentieel element voor het bepalen van de intensiteit van beleidsinspanningen.

Daniel V., Florax R., Rietveld P. (2009) Floods and Residential Property Values: a hedonic price 

analysis for the Netherlands, Built Environment, forthcoming.

Provinciale toepassing ruimtescannermodel

Het LUMOSpro-project is erin geslaagd het Ruimtescannermodel haar weg te laten vinden 

naar de provinciale beleidspraktijk. De regionale toepassingen gaven de betrokken provincies 

inzicht in autonome ruimtelijke ontwikkelingen, mogelijke ruimtelijke gevolgen en kansrijke 

beleidsvarianten. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de provinciale beleids-discussie en 

leidt bijvoorbeeld bij de provincie Overijssel tot wijzigingen in het ruimtelijk beleid zoals 

dat nu in de structuurvisie wordt vastgesteld. 

Koomen E. (2008) Spatial analysis in support of physical planning, dissertatie Vrije Universiteit.

Vlieglawaai en optimalisering van welvaart

Geluidsoverlast van vliegverkeer is een veel en maatschappelijk breed besproken onderwerp, 

vooral in regio’s waar luchthavens in stedelijke gebieden liggen. Geluidhinder is een negatief 

extern effect en is als zodanig onderhevig aan overheidsingrijpen. Hierbij is het vanuit 

welvaartseconomisch perspectief bezien van groot belang dat de kosten én de baten van 

dat ingrijpen goed tegen elkaar worden afgewogen om zo het optimale niveau van 

geluidsreductie vast te stellen. In de praktijk wordt hieraan tot nu toe te weinig aandacht 

besteed, wat de aanleiding vormt voor het schrijven van dit rapport. In deze studie van het 

stedelijk gebied rond Schiphol zijn de baten gekwantificeerd middels een empirische analyse 

van huizenprijzen (gebruik makend van de zogeheten hedonische prijzenmethode). 

De kosten zijn bepaald via een kostenfunctie waarin onder andere rekening wordt gehouden 

met aanvliegprocedures, vlootsubstitutie, reductie van het aantal vluchten en versnelde 

afschrijving van lawaaiige vliegtuigen. De uitkomst van de analyse is dat een geluidsreductie 

van iets minder dan 3 decibel welvaartsoptimaal is. Dit wil zeggen dat het vooral loont om 

alternatieve aanvliegroutes te gebruiken en lawaaiige vliegtuigen te vervangen, het reduceren 

van het aantal vluchten heeft een relatief beperkt effect.

Lijesen M., Straaten, W. van der, Dekkers J.E.C., Elk R. van (2006) Geluidsnormen voor Schiphol, 

een welvaartseconomische benadering, CPB rapport, no. 116, Den Haag.
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Hoe vitaal is het Nederlandse platteland?

Dat dorpen (van 10.000 – 20.000 inwoners) vroeger levendiger en belangrijker waren voor 

de vaak agrarische economie staat vast. Maar uit onderzoek blijkt dat ze ook tegenwoordig 

nog belangrijke plekken voor werkgelegenheid en (winkel-) faciliteiten zijn, zowel voor de 

dorpsbewoners zelf als voor de mensen uit het buitengebied. Het Nederlandse platteland 

is zonder twijfel vitaal en alleen in enkele specifieke regio’s zijn problemen te verwachten.

Leeuwen, E.S. van (2008). Towns Today, contemporary functions of small and medium-sized 

towns in rural areas. Dissertation, VU University Amsterdam.

Kosten en baten van de Zuidas

In het kader van het Zuidas-project zijn uitgebreide reeksen interviews gehouden om de 

afwegingen bloot te leggen die de genoemde partijen maken. Dat resulteert in schattingen 

van de economische betekenis van de nabijheid van stations en de kwaliteit van voorzie-

ningen in dit soort stationsgebieden. Ook agglomeratie-effecten worden gewaardeerd 

(de waarde die bedrijven hechten aan het bij elkaar in de buurt gevestigd zijn). Een belangrijk 

resultaat is dat ondernemers en werknemers op de Zuidas minder belang hechten aan 

agglomeratievoordelen dan vaak wordt gesuggereerd in de literatuur.

Rodenburg C. (2005) Measuring benefits of multifunctional land use, dissertatie VU.
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In dit cluster is vanuit verschillende invalshoeken naar wonen gekeken. Zowel vanuit het 

functioneren van de woningmarkt, als naar de preferenties van huishoudens, als naar de 

fysieke kwaliteit van de woningen.

Veel methoden in marketingonderzoek zijn gebaseerd op de doel-middelenketen (kenmerk-

consequentie-waarde). Voor toepassing in het woondomein is echter aanpassing nodig. 

De woning blijkt een te complex product te zijn, waardoor de gevonden ketens veelal niet 

als directe doel-middelenketen beschreven kunnen worden. Ook andere gangbare methoden 

zijn niet goed bruikbaar. Er is daarom in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling 

en toepassing van verschillende methoden voor het uitvoeren van woningmarktonderzoek. 

Een eerder ontwikkeld instrument voor het meten van woonpreferenties is gereed gemaakt 

voor grootschaliger gebruik. Uitkomsten op het gebied van woningmarktonderzoek worden 

in 2009 gepubliceerd in een handboek. 

Een belangrijke complicatie in de stedelijke herstructurering is de aansluiting van de 

verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Binnen woningcorporaties is er een portefeuille-

benadering en een gebiedsbenadering. De gebiedsbenadering biedt aanknopingspunten 

voor ontwikkeling en versterking van het portefeuillebeleid. Wijkoverstijgende kaders zijn 

vaak zwak ontwikkeld, maar zijn wel gewenst voor afstemming van de activiteiten op de 

stedelijke en regionale marktvraag en op de aanwezige bedrijfsmiddelen. Portefeuillebeleid 

moet niet alleen beleid van bovenaf zijn; formuleer het ook van onderop, met behulp van 

de verwachte gevolgen in de wijken. Woningcorporaties moeten dus ‘heendenken’ en 

‘terugdenken’: van portefeuille naar wijk en omgekeerd. Meerjaren-investeringsprogramma’s 

zijn handig om beleid op portefeuille- en wijkniveau op elkaar aan te sluiten.

De samenleving doet een beroep op corporaties om de problemen in stadsbuurten aan te 

pakken. Leveren gebiedsgerichte investeringen, naast maatschappelijke baten voor bewoners, 

financiële baten voor de corporatie op? Gebiedsgericht investeren door de corporatie levert 

geen waardecreatie op als een buurt niet opschuift in de buurthiërarchie. Het ontbreken 

van waardecreatie in herstructureringsgebieden heeft als oorzaak dat de ingreep niet tot 

een verandering van bewonerssamenstelling en buurttype leidt. Te kleinschalige investe-

ringen veranderen het externe beeld van de buurt als geheel niet en creëren daarom geen 

waarde, tenzij men in staat is om het aangepakte gebied te positioneren als een 

herkenbaar buurtdeel. 
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Energiebesparing in de gebouwde omgeving staat hoog op de beleidsagenda’s. Het Platform 

Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO, samenwerking van overheid, bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) wil binnen 25 jaar een energiereductie 

van 30 procent in de gebouwde omgeving realiseren. Mogelijk moeten nieuwe woningen 

vanaf 2020 energieneutraal zijn. Dit vraagt om innovatieve concepten voor het ontwerp 

van en de installaties in de woningen. Voor de toepassing van duurzame energiebronnen 

zoals zon, wind en restwarmte is een wijkgerichte benadering essentieel. De bijdragen van 

innovaties in de nieuwbouw alleen, zijn echter niet genoeg om de besparingsdoelstellingen 

te realiseren. De grootste opgave ligt in de verbetering van de woningvoorraad tot 1970, 

specifiek de naoorlogse voorraad van bijna twee miljoen woningen, die veelal bestaat uit 

kleine woningen met een beperkte bouwfysische kwaliteit. De geplande fysieke aanpak in 

de stedelijke vernieuwing biedt goede mogelijkheden om vergaande energiebesparende 

maatregelen door te voeren. Maar ook de energieprestaties van de woningvoorraad die niet 

in het kader van de stedelijke vernieuwing getransformeerd wordt, zullen in de komende 

jaren worden verbeterd.

Een gangbare benadering voor het realiseren van energiebesparingdoelstellingen is de drie-

stappenstrategie. Eerst wordt de energievraag gereduceerd tot een minimum door passieve 

maatregelen (isolatie). De tweede stap bestaat uit het invullen van de energievraag met 

duurzame energie. In stap drie worden voor de resterende vraag niet-duurzame energie 

gebruikt met behulp van efficiënte technieken. In de huidige praktijk blijkt echter dat alleen 

stap een en stap drie gecombineerd worden toegepast om energiebesparing te bereiken. 

Stap twee, de toepassing van duurzame energie, wordt meestal overgeslagen. Het zal 

moeilijk zijn om een duurzame gebouwde omgeving te bereiken als de voorwaarden niet 

worden gerealiseerd die nodig zijn om ook deze stap te kunnen maken. 

Bij nieuwbouw en renovatie van woningen kunnen verschillende concepten voor de isolatie 

van de schil van de woning en de verwarmings- en ventilatie-installaties worden afgewogen. 

Het betreft dan niet alleen het directe energiebesparingseffect in de gebruikssituatie, maar 

ook het energiegebruik bij winning van de grondstoffen en de productie van bouwmaterialen 

en installaties. Uit een vergelijking aan de hand van LCA-berekeningen (LCA: levenscyclus-

analyse) van drie typen maatregelen (isolatie, ventilatie en energieopwekking), blijkt dat 

bij de oudere woningvoorraad isolatie de meest milieuefficiënte maatregel is. Bij recentere 

woningen zullen installatietechnische maatregelen een groter aandeel kunnen hebben.  

De meest efficiënte isolatiemaatregel is dakisolatie, gevolgd door glasisolatie en gevel-

isolatie. Het gebruik van isolatiematerialen levert weinig milieubelasting op. Maatregelen 

op het gebied van ventilatievoorzieningen hebben een gering of zelfs negatief effect. 

Natuurlijke ventilatie is bijna altijd beter dan de mechanische opties. Dit komt doordat 

voor mechanische ventilatie elektriciteit nodig is en de elektriciteitsproductie op dit 

moment niet erg duurzaam is. Hoge temperatuur warmtedistributie en -afgiftesystemen 

zijn zeer milieu-belastend. Wanneer die aan vervanging toe zijn, is vervanging door een 

lagetemperatuursysteem positief voor alle milieueffecten. 

Als renoveren en transformeren mogelijk is, is dit vanuit milieu oogpunt altijd beter dan 

slopen en nieuw bouwen. Naast het verminderen van de energievraag (isolatie) en het 

toepassen van efficiënte apparatuur, is het van belang duurzame energiebronnen zoals 

Toppublicaties Wetenschappelijk
 
Coolen H.C.C.H. (2009) The meaning of dwelling features. Concep-
tual and methodological issues, Delft: IOS Press. Proefschrift.
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een conceptueel 
en methodologisch kader voor het bestuderen van de betekenis 
van voorkeuren voor specifieke woningkenmerken. Omdat een veel 
in marketingonderzoek gebruikte methode, die is gebaseerd op de 
doelmiddelenketen (kenmerk-consequentie-waarde), niet geschikt 
is voor het woondomein, is een uitgebreid doel-middelenmodel 
ontwikkeld. 

Haffner M.E.A., Hoekstra J.S.C.M., Oxley M., Heijden N.M.H. van der 
(2009) Bridging the gap between market and social rented housing 
in six European countries? Series Housing and Urban Policy Studies, 
Delft: IOS Press.
In deze internationaal vergelijkende studie naar de ontwikkeling 
van de huursector in verschillende Europese landen wordt de 
ontwikkeling van de rol van de sociale en private huursector in de 
voorziening van woondiensten en in het vervullen van beleidsdoelen 
in zes West-Europese landen beschreven en geanalyseerd.

Beerepoot M. (2007) Energy policy instruments and technical 
change in the residential building sector, Amsterdam (IOS Press). 
Dissertatie.
In dit proefschrift stond de effectiviteit van het energiebesparings-
beleid en regelgeving voor gebouwen centraal. Onderzocht is of 
op deze wijze de benodigde innovatie in gebouwen en installaties 
bevorderd is, of slechts is gevolgd.

Klunder G. (2005) Sustainable solutions for Dutch housing. Reducing 
the environmental impacts of new and existing houses, Delft 
(Delft University Press). Dissertatie.
Klunder heeft in deze dissertatie aangetoond dat het vanuit het 
oogpunt van het beperken van de milieulast veelal beter is om 
woongebouwen te renoveren, dan ze te slopen en te vervangen 
door nieuwe gebouwen.

Mossel J.H. van (2008) The purchasing of maintenance service 
delivery in the Dutch social housing sector: optimising commodity 
strategies for delivering maintenance services to tenants, 
Amsterdam (IOS Press). Dissertatie.
Tevredenheid over de woonsituatie in de sociale sector wordt 
mede bepaald door de organisatie en uitvoering van het beheer 
en onderhoud door de woningcorporaties. In dit proefschrift 
staat de vraag centraal hoe het inkoopbeleid en de dienstverlening 
optimaal kan worden afgestemd op de voorkeuren en de beleving 
van de huurders.
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zon, wind en restwarmte toe te passen. Isoleren blijft ook noodzakelijk als er gekozen 

wordt voor toepassing van energiezuinige installaties en de toepassing van stadswarmte. 

Goede ventilatie en het voorkomen van oververhitting in de zomer zijn daarbij noodzakelijk. 

Wanneer men kiest voor een infrastructuur zonder gasnet moet de elektriciteitsvoorziening 

zo duurzaam mogelijk zijn. Bij de aanleg van stadsverwarming in een bestaande wijk zijn 

fasering en communicatie met de bewoners essentieel.

De woningkwaliteit is het onderwerp van een vervolgproject. Zeker twaalf en mogelijk meer 

woningcorporaties en Aedes hebben toegezegd hier aan deel te nemen. Dit is een van de 

vervolgacties van het succesvolle programma Corpovenista (2004-2008). Naast financiering 

en begeleiding zorgen zij voor praktijkprojecten en onderzoeksdata. De corporaties zijn: 

Vivare, Vidomes, Ymere, Portaal, Rochdale, PWS, Woonbron, de Alliantie, Haag Wonen, 

Oost Flevoland Woondiensten, Woongroep Twente en Steadion. Andere partijen waarmee 

wordt samengewerkt zijn ondermeer: de stichting Meer met Minder, SBR, De Woonbond, 

Vereniging Eigenhuis, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, het consortium van het 

Lente Akkoord, PeGO, Eneco, Nuon en BAM.

Highlights

Woonvoorkeuren

Het onderzoeksinstituut OTB heeft binnen het deelproject ‘Housing Preferences’ een internet- 

meetinstrument ontwikkeld, dat het voorkeurs- en keuzegedrag van woonconsumenten 

meet, alsmede hun achterliggende motieven: Picture Enabled Preference Survey Interface 

(P.E.P.S.I.). Door gebruik te maken van de conjuncte meettechniek wordt het echte zoek-

gedrag van consumenten op de woningmarkt nagebootst door respondenten alternatieve 

woonprofielen te laten vergelijken en beoordelen. Het instrument is te gebruiken bij meer 

algemeen woonpreferentieonderzoek, maar ook voor marktverkenning van concrete 

(ver)nieuwbouwprojecten. 

Portefeuillebeleid en gebiedsgericht beleid

Een belangrijke complicatie in de stedelijke herstructurering is de aansluiting van de ver-

schillende ruimtelijke schaalniveaus waarop de plannen betrekking hebben. Deze aansluiting 

is meer dan eens problematisch, niet alleen in het verkeer tussen partijen, maar ook tussen 

personen en geledingen binnen elk van die partijen. In het onderzoek is ingegaan op de 

planvorming bij woningcorporaties. 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren de volgende: 

 1 In het voorraadbeleid van woningcorporaties is de gebiedsbenadering dominant. 

 2  De gebiedsbenadering biedt goede aanknopingspunten voor ontwikkeling en versterking 

van het portefeuillebeleid. 

 3  Wijkoverstijgende kaders zijn vaak zwak ontwikkeld, maar zijn wel gewenst voor afstemming 

van de activiteiten op de stedelijke en regionale marktvraag en op de aanwezige 

bedrijfsmiddelen. 

Toppublicaties Maatschappelijk

Boumeester H., Dol K., Meesters J. (2009) Stedelijk wonen; een 
brug tussen wens en werkelijkheid. Een onderzoek naar woonwensen 
en woonproducten bij binnenstedelijk bouwen, Voorburg: NVB  
(nog te verschijnen).
In deze studie worden de woonwensen van huishoudens met een 
stedelijke woonvoorkeur nader onderzocht. De resultaten kunnen 
bijdragen aan het ontwerp van woningen en woonomgeving in een 
stedelijke omgeving. 

Haffner M.E.A. & Elsinga M. (2007) Theorie en praktijk van een 
stedelijk vernieuwingsnetwerk, Gouda: Habiforum.
Binnen het deelproject ‘Prestaties van woningcorporaties in de 
stedelijke vernieuwing’ is het functioneren van het netwerk van de 
stedelijke vernieuwing in kaart gebracht. Een van de belangrijkste 
conclusies van dit project is het grote belang van persoonlijke 
chemie tussen de diverse partijen in het netwerk als succesfactor 
voor het slagen van complexe stedelijke vernieuwingsprojecten.

Straub A & Mossel H.J. van (2008) Prestatiegericht samenwerken 
bij onderhoud: meetbare financiële voordelen. Rotterdam (SBR). 
Itard, L. en I. Blom, 2008, Prestatiegericht samenwerken bij 
onderhoud: duurzaam onderhoud. Rotterdam (SBR). 
Een van de projecten in cluster 5 was gericht op innovatieve 
samenwerkingsvormen voor het optimaliseren van het technisch 
beheer door woningcorporaties. Hierover is een serie publicaties 
uitgebracht door de SBR. In de hier genoemde rapportages wordt 
becijferd wat de financiële, respectievelijk de duurzaamheidsvoor-
delen zijn van het werken met prestatiecontracten.

Hasselaar E. & Rijsbergen O. van (2005) Toetslijst Gezond en Veilig 
Wonen. Amsterdam: Nederlandse Woonbond (ISBN 90 – 6965 – 068 – 1). 
Uitvloeisel van een dissertatie is een operationeel instrument 
voor het bepalen van gezondheidsrisico’s in woningen. Dit deel is 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de woonbond, 
woningcorporaties en de SBR.

Meijer F.M. (2007) Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties 
nader bekeken. Gouda: Habiforum.
Een van de Corpovenista-projecten uit cluster 5 richtte zich op 
een inventarisatie en analyse van het kwaliteitsbeleid van 
woningcorporaties. Gebleken is dat er een veelheid van organisatie-
modellen en kwaliteitsdefinities door de diverse corporaties worden 
gehanteerd.  
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 4  Portefeuillebeleid moet niet alleen beleid van bovenaf zijn; formuleer het ook van 

onderop, met behulp van de verwachte gevolgen in de wijken. 

 5  Woningcorporaties moeten dus ‘heendenken’ en ‘terugdenken’: van portefeuille naar wijk 

en omgekeerd. 

 6  Meerjaren-investeringsprogramma’s zijn handig om beleid op portefeuille- en wijkniveau 

op elkaar aan te laten sluiten.

Waardecreatie door gebeidsontwikkeling

De samenleving doet een beroep op corporaties om de problemen in stadsbuurten aan te 

pakken. Hierbij doemt de vraag op of gebiedsgerichte investeringen, naast maatschappelijke 

baten voor bewoners, financiële baten voor de corporatie opleveren. Dit zou tot uitdrukking 

moeten komen in een hogere marktwaarde van het bezit. Hogere opbrengsten bij verkoop 

van bezit maken gelden vrij, die vervolgens door de corporatie ingezet kunnen worden voor 

haar maatschappelijke taakstelling. Gebiedsgericht investeren door de corporatie levert geen 

waardecreatie op als een buurt niet opschuift in de buurthiërarchie. Het ontbreken van 

waardecreatie in herstructureringsgebieden heeft als oorzaak dat de fysieke ingreep niet 

tot een verandering van bewonerssamenstelling en buurttype leidt. Investeringen in wijken 

met een zeer lage aanvangskwaliteit, door bijvoorbeeld een geïsoleerde ligging of een forse 

achterstand op omliggende buurten, leveren geen waardevermeerdering op, omdat de buurt 

niet kan concurreren met omliggende buurten. Ten slotte is waardecreatie een relatief begrip: 

het kan ook betekenen dat in de loop der tijd de woningwaarde minder hard daalt dan in 

omliggende buurten. Waardecreatie is altijd relatief; het gaat ten koste van woningwaarden 

in buurten waaraan koopvraag wordt onttrokken. Een transformatie van een flatwijk naar 

een middenklassenwijk of een transformatie van een concentratiebuurt naar een centrum-

buurt levert waardevermeerdering op, maar de buurt moet wel beschikken over een 

redelijke aanvangskwaliteit. Gebiedsgerichte investeringen met als doel waardecreatie 

dienen hand in hand te gaan met voorlichting aan kopers. 

Duurzame energiebesparing en integrale milieubesparing

Bij nieuwbouw en renovatie van woningen kunnen verschillende concepten voor de isolatie 

van de schil van de woning en de verwarmings- en ventilatie-installaties worden afgewogen. 

Hierbij kan worden gekeken naar het directe energiebesparingseffect in de gebruikssituatie, 

maar feitelijk moet ook worden berekend wat het energiegebruik is voor de winning van de 

grondstoffen en de productie van bouwmaterialen en installaties. Om tot een volledige 

afweging te komen van de ecologische duurzaamheid moeten daarnaast ook nog andere 

belangrijke milieueffecten, zoals de uitputting van fossiele brandstoffen worden berekend. 

Met gebruik van LCA-berekeningen (Levens Cyclus Analyse) kan een integrale afweging 

worden gemaakt over milieueffecten in de de gehele keten van de winning van grondstoffen, 

de bouw en de gebruiksfase tot en met de sloop. Uit een vergelijking aan de hand van LCA-

berekeningen van drie type maatregelen (isolatie, ventilatie en energieopwekking), kan 

worden geconcludeerd dat bij de oudere woningvoorraad isolatie de meest milieuefficiënte 

maatregel is. Bij recentere woningen, die beter geïsoleerd zijn, zullen installatietechnische 

maatregelen een groter aandeel kunnen hebben in het verbeteren van milieuprestaties. 
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De meest efficiënte isolatiemaatregel is dakisolatie, gevolgd door glasisolatie en gevel-

isolatie. De grootste besparingen zijn, logischerwijs, te behalen bij oude, ongeïsoleerde 

woningen. Het gebruik van isolatiematerialen zoals glaswol, levert weinig milieubelasting op. 

Duurzaam renoveren

Als renoveren en transformeren mogelijk is, is dit vanuit milieuoogpunt altijd beter dan 

slopen en nieuw bouwen. Voor een duurzame energietransitie is het belangrijk om naast 

het verminderen van de energievraag (isolatie) en het toepassen van efficiënte apparatuur, 

ook vooral duurzame energiebronnen zoals zon, wind en restwarmte toe te passen. 

Isoleren blijft ook noodzakelijk als er gekozen wordt voor toepassing van energiezuinige 

installaties en de toepassing van stadswarmte. Goede ventilatie en het voorkomen van 

oververhitting in de zomer zijn daarbij noodzakelijk. Wanneer men kiest voor een infra-

structuur zonder gasnet moet de elektriciteitsvoorziening zo duurzaam mogelijk zijn. 

Bij de aanleg van stadsverwarming in een bestaande wijk zijn fasering en communicatie 

met de bewoners essentieel.
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Cluster 6 
Sociale en culturele dynamiek

Onze stedelijke samenleving kenmerkt zich door snelle sociale, culturele en sociaal-

economische ontwikkelingen. De grote sociale en ruimtelijke veranderingen in stad en 

regio kennen een veelheid aan ingrediënten: toenemende ‘verkleuring’ van bepaalde 

woongebieden – deels als gevolg van verschillende vormen van legale en illegale migratie – 

internationalisering van economische sectoren, invloed van binnenstedelijke en stads-

grensoverschrijdende mobiliteit, de toenemende rol van creatieve economische sectoren 

en recent de wereldomspannende economische. 

Een aantal in het oog springende conclusies uit het cluster zijn in dit verband:

 1  Activiteiten van mensen zijn niet altijd zo wijd verspreid. In de literatuur komt nogal eens 

naar voren dat stedelingen ruimtelijk gezien een steeds uitgebreider activiteitenpatroon 

hebben. Toch blijkt dit niet altijd zo te zijn: het aandeel zogenoemde policentrische  

stedelingen is weliswaar toegenomen in het overgrote deel van de metropoolregio 

Amsterdam, maar dit neemt niet weg dat een groot aandeel van de bevolking nog altijd 

bovenal een lokaal activiteitenpatroon heeft. Dat kan belangrijke implicaties hebben voor 

het stedelijk beleid. 

 2  Er is nog veel te winnen in de samenwerking binnen het stedelijk beleid, bijvoorbeeld tussen 

de fysieke en de sociale kant. Dat heeft deels te maken met het simpele feit dat fysieke 

projecten langdurig zijn (minstens enkele jaren) en veel geld kosten, terwijl sociale projecten 

meestal een zeer geringe tijdshorizon hebben en vaak een stuk goedkoper zijn. Het is lastig 

om deze twee werelden bij elkaar te brengen, maar het is toch een goed idee om binnen 

een organisatie als een gemeente of corporatie eens goed te kijken hoe en waar fysiek en 

sociaal ze wat aan elkaar kunnen hebben of van elkaar kunnen profiteren. 

 3  Bewoners zitten soms nog ‘op de achterbank’ bij stedelijk beleid. Op veel plekken worden 

bewoners geconsulteerd over bepaalde beslissingen ten aanzien van ontwikkelingen binnen 

hun buurt. In toenemende mate hebben zij een rol als coproducent van de leefbaarheid of 

van het leefbaarheidsbeleid. Zij worden echter niet of nauwelijks betrokken bij de formule-

ring van herstructureringsplannen. Zij mogen hun verhaal doen wanneer alles af is, vaak 

op een moment dat er grote tijdsdruk is om het plan in te leveren bij bijvoorbeeld de 

gemeente of het ministerie, althans zo zien de bewoners dat. Nieuwe ideeën van bewoners 

maken vaak geen kans, omdat er meestal geen tijd meer is om deze te incorporeren in de 

plannen. Op de lange termijn leidt dat tot exit-gedrag van bewoners: men wil niet meer 

meepraten, men raakt minder geïnteresseerd in de wijk en men trekt zich terug in de eigen 

wereld. Vanuit het oogpunt van sociale cohesie en gedeelde waarden en normen is dat niet 

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Ronald van Kempen (Universiteit Utrecht)
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   gewenst. Bij de formulering van een nieuw grotestedenbeleid is het goed om aan de rol 

van de bewoners extra aandacht te besteden.

 4  Sociale cohesie is lastig te bereiken. Het effect van herstructureringsbeleid op sociale 

cohesie is tot dusverre teleurstellend. Gemiddeld gesproken zijn er ongeveer evenveel 

mensen die zeggen dat de sociale cohesie in de buurt is verbeterd als mensen die vinden 

dat de sociale cohesie achteruit gaat als gevolg van ingrepen in hun buurt. Wanneer het 

versterken van de sociale cohesie een belangrijk doel is van stedelijke vernieuwing, dan is 

dus maar de vraag in hoeverre dat doel kan worden bereikt. Daarmee willen we niet zeggen 

dat moet worden gestopt met herstructureringsbeleid, maar wel dat de verwachtingen ten 

aanzien van de effecten van dat beleid moeten worden getemperd, althans op dit terrein.

 5  Herstructurering lijkt verval niet te stoppen. Weliswaar vindt de overgrote meerderheid van 

de bewoners dat nieuwbouw goed is voor de wijk, maar het effect van nieuwbouw is in de 

meeste gevallen niet voldoende om het vervalproces echt te keren. Het aantal bewoners 

dat vindt dat de wijk vooruitgaat, wordt overtroffen door het aantal dat een achteruitgang 

signaleert. Ten aanzien van het voorzieningenniveau, de wijkreputatie, het gevoel van veilig-

heid en de sociale cohesie is het ook lastig gebleken om vooruitgang te boeken. De ervaren 

overlast en de ontevredenheid met de bevolkingssamenstelling nemen zelfs toe. Er valt 

slechts één lichtpuntje te ontdekken en dat is dat relatief veel bewoners vertrouwen hebben 

in de toekomst van de wijk. 

 6  Buitenlandse voorbeelden zijn niet zonder meer toepasbaar op Nederland. Onderzoekers 

en beleidsmakers zijn nog wel eens op zoek naar goede voorbeelden (best practices) uit 

het buitenland. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar wat een land als Engeland doet 

met probleemwijken en wat we daarvan kunnen leren voor de Nederlandse situatie. Uit 

diverse onderzoeksprojecten binnen dit cluster is echter duidelijk geworden dat het zonder 

meer gebruiken van buitenlandse practices in Nederland gevaren in zich bergt. Het ver-

talen van goede buitenlandse voorbeelden naar Nederland is alleen mogelijk als aandacht 

wordt geschonken aan het institutionele en stedelijke kader waarbinnen die voorbeelden 

succesvol zijn gebleken. Dat betekent dus dat een gedegen analyse van de context altijd 

nodig is.

 7  Suburbanisatie van allochtonen is op gang gekomen. Het gaat daarbij overigens zeker niet 

om iedereen. Allochtonen die suburbaniseren behoren veelal tot de middenklasse en hebben 

dus een redelijk inkomen. Duidelijk is in ieder geval dat we in de toekomst te maken zullen 

krijgen met ‘gekleurde’ suburbane gebieden en dat is een omslag in vergelijking met de 

afgelopen decennia toen suburbs en groeikernen nog voornamelijk ‘wit’ waren in Nederland. 

Wat hiervan verder de gevolgen zullen zijn voor het samenleven van groepen in de suburbane 

gebieden en voor de vertrekgebieden in de stad, is nog niet duidelijk.

 8  Creatieve steden en regio’s zijn niet zo gemakkelijk maakbaar. De mate van succes van cre-

atieve kennisregio’s (en regio’s die dit willen worden) is zeer afhankelijk is van het historisch 

ontwikkelingspad van die regio’s. Een algemeen ‘recept’ om een succesvolle en concurre-

rende creatieve kennisregio te zijn of worden bestaat eigenlijk niet. Elke regio die we 

onderzochten heeft zijn eigen specifieke krachten en zwaktes die de regio geschikter of 

minder geschikt maken. Beleid heeft een beperkte invloed hierop. Een creatieve kennisregio 

is minder ‘maakbaar’ dan veel beleidsmakers zouden willen. Ook hier geldt weer: het hangt 

zeer af van de context hoe een regio zich ontwikkelt.

 9  Een diverse economie helpt. Regio’s met een diverse economie doen het doorgaans econo-

misch beter dan regio’s die zich in één of enkele sectoren specialiseren. 

Toppublicaties

Ouwehand A.R., Kempen R. van,.Kleinhans R., Visscher H. (red.) 
(2008) Van wijken weten: beleid en praktijk in de stedelijke 
vernieuwing. Delft: Delft University Press.
Veel publicaties over stedelijke vernieuwing en herstructurering 
belichten slechts één aspect, zoals woontevredenheid of sociale 
contacten. In deze bundel wordt echter een groot aantal aspecten 
uitgediept op terreinen als reputatie, bewonersparticipatie, sociale 
cohesie, netwerksturing, energiebesparing en aantrekkelijkheid 
voor ondernemers. De verhalen in deze bundel zijn kort en toegan-
kelijk geschreven en monden steeds uit in een aantal concrete 
tips voor de praktijk van de stedelijke herstructurering.  

Bergeijk E. van, Kokx A., Bolt G., Kempen R. van (2008) Helpt 
herstructurering? Effecten van stedelijke herstructurering op 
wijken en bewoners. Delft: Eburon.
Ondanks de grote beleidsinspanningen in het kader van de 
stedelijke herstructurering blijft er nog veel te doen. Dit boek 
toont aan dat op een groot aantal terreinen wel vorderingen 
zijn geboekt, maar dat de resultaten van herstructurering ook 
nog wel eens te wensen overlaten. Zo zijn de toename van de 
tevredenheid over de woonomgeving en de sociale cohesie niet 
erg indrukwekkend na herstructurering. Ook blijken veel mensen 
nog steeds de wens te hebben om de buurt te verlaten en dit 
hangt vaak samen met negatieve kenmerken van de buurt.

Aalbers M., Musterd S., Ostendorf W. (2005) Large Housing Estates 
in Amsterdam, the Netherlands: Opinions of Residents on Recent 
Developments. Utrecht: Faculty of Geosciences, Utrecht University.
In het RESTATE-project is aandacht besteed aan 29 naoorlogse 
wijken in Europese steden. Amsterdam vormde een van de case-
studies in dit EU-project. In deze publicatie staan de meningen 
van bewoners in twee Amsterdamse herstructureringsgebieden 
centraal. Net als in veel andere publicaties over Nederlandse 
probleemwijken wordt duidelijk dat een flink aantal mensen best 
tevreden is in dit soort wijken en niet de neiging heeft om te 
verhuizen. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat problemen zeker 
niet allemaal worden opgelost door het beleid.

Beckhoven E. van (2006) Decline and Regeneration: Policy 
Responses to Processes of Change in Post-WWII Urban Neigh-
bourhoods. Utrecht: Faculty of Geosciences, Utrecht University 
(dissertatie).
Een van de opvallendste resultaten in dit proefschrift is de 
waarschuwing dat van contacten tussen nieuwe en oude mensen 
in herstructureringswijken niet teveel verwacht moet worden. 
De nieuwe en oude bewoners lijken in een soort gescheiden 
werelden te leven, met eigen vrienden en kennissen, gescheiden 
activiteitenpatronen (winkelbezoek en vrije tijd gebeurt op 
verschillende plekken). Toch betekent dit niet dat de groepen 
vijandig tegenover elkaar staan.
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   Wel is het zo dat  een economisch succesvolle regio bijna per definitie een zeer problemati-

sche woningmarkt  heeft, met name voor de minder kapitaalkrachtigen.

 10  Clustering van economische activiteiten is mooi, maar bestaat niet altijd. Clustering van 

gerelateerde bedrijvigheid zou, volgens de economisch-geografische literatuur, deelnemende 

partijen agglomeratievoordelen opleveren. Te denken valt onder andere aan een gedeelde 

arbeidspool, collectieve voorzieningen, een toegesneden infrastructuur en de mogelijkheid 

van uitwisseling van gespecialiseerde kennis. Ook zou clustering ervoor zorgen dat de 

kans op innovatie wordt vergroot. Het is echter gebleken dat hoewel sommige sectoren wel 

degelijk clusteraspecten in zich hebben, in geselecteerde steden geen sprake is van clustering 

als bedoeld in de literatuur. Om hiervan te kunnen spreken missen lokale sectoren teveel 

cruciale (cluster)aspecten als samenwerking, kennisdeling, verregaande specialisatie en / of 

innovatiekracht. Het blijkt dat middelgrote steden in de praktijk maar zeer beperkt kunnen 

profiteren van de veelbelovende voordelen van clustering, zoals de literatuur die vaak 

voorspiegelt. Clustering als concept sluit dus maar in zeer beperkte mate aan bij de 

(beleids)praktijk in middelgrote Nederlandse steden. Voor economisch beleid voor de lange 

termijn, dat zich specifiek richt op middelgrote Nederlandse steden, is behoefte aan alter-

natieve concepten.

Highlights

In veel naoorlogse wijken die zijn gebouwd tussen 1950 en 1975 staat momenteel de uit-

voering van de stedelijke herstructurering centraal. Niet alleen in de veertig Vogelaarwijken, 

ook in tal van andere naoorlogse wijken werken vele organisaties en bewoners heel hard 

aan de wijkverbetering, zodat deze wijken weer ‘toekomstbestendig’ worden. Woningen 

worden verkocht, gerenoveerd of gesloopt en nieuwe woningen, vaak in een duurdere 

prijsklasse, worden gebouwd. Als gevolg hiervan zijn er allerlei verhuisbewegingen op 

gang gekomen: bewoners zijn binnen de wijk verhuisd of vertrokken naar een andere wijk 

in de stad, anderen zijn de wijk ingetrokken. Een aanzienlijk deel van de bewoners is niet 

verhuisd, maar ziet de wijk om zich heen langzaam maar gestaag veranderen, in fysieke, 

maar ook in sociale zin.

Habiforum-onderzoek heeft aangetoond dat het zeker niet zinloos is om probleemwijken 

aan te pakken. Inzet op verbetering van de woningvoorraad, een hogere participatie van de 

buurtbewoners, een verbetering van de openbare ruimte en aandacht voor sociale cohesie 

lijkt vruchten af te werpen. Positieve gevolgen van ingrepen zijn te vinden in verschillende 

soorten wijken en zeker niet alleen in de veertig krachtwijken die zijn aangewezen door 

voormalig minister Vogelaar. 

Er zitten echter ook wat haken en ogen aan het beleid dat is gericht op verbetering van de 

naoorlogse wijken. Onderzoek naar de effecten van herstructurering dat leidt tot enigszins 

tegenvallende resultaten, wordt echter niet graag gezien door beleidsmakers en politici. 

Dat is jammer, want aandacht voor de wat minder positieve uitkomsten van het beleid 

zou het beleid aanzienlijk kunnen verbeteren en uiteindelijk kunnen leiden tot betere resul-

taten voor wijk, stad en bewoners.

Gent W. van, Musterd S., Ostendorf W. (2007) Van probleemwijk 
naar prachtwijk? Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 13 (4), 
pp. 44 – 50.
Dit artikel plaatst vraagtekens bij de selectie van de zogenaamde 
‘probleemwijken’ binnen het 40-wijken programma. Het belangrijkste 
punt is niet of de juiste wijken gekozen zijn, maar of een selectieve 
territoriale aanpak de juiste strategie is om sociale problemen in 
Nederland aan te pakken. Het blijkt namelijk dat meer dan negentig 
procent van de hulpbehoevende huishoudens buiten de aangewezen 
programmawijken woont.

Gent W.P.C. van (2008) The Context of Neighbourhood Regenera-
tion; A Comparative Study of Nine Neighbourhoods Undergoing 
Physical and Social Economic Regeneration. Gouda / Amsterdam, 
Habiforum /  AMIDSt, Universiteit van Amsterdam.
Dit onderzoeksrapport is een vergelijkende studie naar ‘de aanpak’ 
van negen buurten in vier Europese landen. Het doel van de 
vergelijking is om de context van wijkaanpak helder te krijgen. 
De studie laat zien dat de richting en uitkomsten van aanpak 
afhankelijk zijn van acht contextuele factoren op meerdere 
niveaus. Het rapport geeft op basis hiervan een aantal lessen 
voor de (lokale) praktijk. 

Bolt G., Kempen R. van, Ham M. van (2008) Minority ethnic groups in 
the Dutch housing market: spatial segregation, relocation dynamics 
and housing policy. Urban Studies, 45 (7), pp. 1359 – 1384.
Allochtonen in Nederland, met name Turken en Marokkanen, hebben 
gemiddeld nog steeds een lager inkomen dan Nederlanders. 
Dat betekent dat zij minder in staat zijn om door te dringen tot de 
duurdere (koop)woningen en de betere wijken. Toch betekent dit 
niet dat zij gedurende hun leven hun woonsituatie niet verbeteren. 
In kleine stapjes weet men toch vaak wel tot een betere woning 
(net iets groter, net iets betere kwaliteit) en  / of betere buurt 
door te dringen. Aandacht voor de relatief geringe mogelijkheden 
op de woningmarkt van deze groepen blijft echter nodig. 

Burgers J. & Lugt H. van der (2005) ‘Zwarte vlucht’: de suburbanisatie 
van Surinamers uit Rotterdam. Sociologie, 1, pp. 126 – 142.
Surinamers lijken in toenemende mate in staat te zijn om de stad 
achter zich te laten en te suburbaniseren. Vaak wordt de wens tot 
suburbanisatie ingegeven door het feit dat een betaalbare koop- of 
eengezinswoning niet beschikbaar is in een stedelijke buurt. Soms 
is de wens tot suburbanisatie ingegeven door een toenemende 
afkeer van het leven in de stad (te druk, te crimineel). Maar weinig 
is er sprake van suburbanisatie voortkomend uit de wens om bij 
elkaar te wonen. 

Bontje M. & Musterd S. (2008) The multi-layered city: the value of 
old urban profiles. Tijdschrift voor Economische en Sociale 
Geografie, 99 (2), pp. 248 – 255.
Europese steden wordt vaak generaliserend (vaak in vergelijking 
met Amerikaanse steden) een veelbelovende toekomst als creatieve 
en kennisintensieve ‘hotspots’ toegedicht. Hierbij wordt gewezen 
op kenmerken als compactheid, functiemenging en vooral een rijke 
cultuurhistorie. Het belang van padafhankelijke ontwikkeling van 
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Wat kan er beter?

–  Er is niet zoveel tegen op het verbeteren van de woningvoorraad, wanneer de huidige voor-

raad niet meer voldoet. Vraaguitval, dalende tevredenheid met de woning en sterke fysieke 

veroudering van woningen zijn goede motieven om woningen te slopen en daarvoor andere 

woningen in de plaats te zetten. Maar: wie verwacht dat door het mengen van sociale 

huurwoningen en koopwoningen en het mengen van oude en nieuwe bewoners automatisch 

een cohesieve samenleving ontstaat, komt van een koude kermis thuis. Het is belangrijk 

te onderkennen dat menging van verschillende groepen meestal leidt tot een náást elkaar 

leven en niet tot een mét elkaar leven.

–  Stedelijke herstructurering leidt vaak tot meer tevredenheid met de woning. Dat is logisch: 

nieuwere woningen zijn meestal beter dan oudere woningen, zeker in de naoorlogse wijken. 

Maar het is niet automatisch zo dat iedereen na stedelijke herstructurering de wijk ook 

beter beoordeelt. Vaak geven bewoners aan dat vrienden en gezelligheid zijn verdwenen, 

dat sociale verbanden zijn verbroken. Kortom: herstructurering kan ook negatieve effecten 

hebben op de tevredenheid van de buurtbewoners.

–  Aandacht voor voorzieningen, zoals winkels, is op zijn plaats in herstructureringswijken. 

Niet alleen leidt dat tot levendigheid, niet alleen is het nuttig voor bewoners (met name ook 

ouderen) om boodschappen in de buurt te kunnen doen, in toenemende mate zijn er ook 

aanwijzingen dat voorzieningen een belangrijke sociale functie kunnen hebben (praatje 

maken). Heel veel bewoners gebruiken de buurtvoorzieningen, al is het wel zo dat nieuwe 

bewoners die vanuit een andere wijk komen dat minder doen. 

–  De openbare ruimte wordt door de bewoners vaak genoemd als een van de meest positieve 

kenmerken van de naoorlogse wijken. Het vele groen schept ruimte en kan worden gebruikt 

door spelende kinderen, voetballende jeugd en voor barbecues voor volwassenen. 

Verloedering ligt echter zwaar op de loer. Wanneer bewoners het idee krijgen dat de openbare 

ruimte onveilig wordt of vervuilt, of het domein wordt van een specifieke groep, zullen zij 

zich daaruit terugtrekken. Investeringen in de openbare ruimte in deze wijken, gebaseerd 

op duidelijke ideeën van bewoners zelf, zijn een sleutel tot succes en houden een achter-

uitgang van deze wijken tegen.

–  Steeds moet worden opgepast voor waterbedeffecten: beleid in een wijk kan die wijk 

verbeteren, maar negatieve effecten kunnen zich voordoen in andere wijken, bijvoorbeeld 

door selectieve migratie en ongewenste concentratie van bepaalde groepen. Het is belangrijk 

de ogen voor dit verschijnsel niet te sluiten.

die steden wordt dan nogal eens over het hoofd gezien. Dit artikel 
vestigt de aandacht op die padafhankelijkheid, geïllustreerd 
door een vergelijking van de ontwikkelingspaden van Amsterdam 
en Leipzig.

Bontje M. & Musterd S. (2009) Creative industries, creative class 
and competitiveness. Expert opinions critically appraised. Ingediend 
bij Geoforum. 
Dit artikel analyseert het debat over wat steden aantrekkelijk 
maakt voor creatieve en kennisintensieve bedrijven. Enkele 
opvallende conclusies: voormalige industriesteden zijn actiever 
in het ontwikkelen van een op creativiteit en kennis gericht beleid 
dan traditionele diensten- en cultuurcentra; ‘klassieke’ vestigings-
factoren zijn nog minstens zo belangrijk als de ‘zachte’ 
locatiefactoren die Florida c.s. promoten; en een beleidskeuze 
voor vergroten van de concurrentiekracht in de creatieve 
kennis-economie draagt bij aan sociale polarisatie op stedelijk 
en stadsregionaal niveau.
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Wijken en buurten veranderen door een veelheid aan factoren die elkaar beïnvloeden. 

Wijken hebben te maken met fysieke veroudering, met de ruimtelijke ontwikkeling van  

de stad en regio, met de verandering van de sociaal-economische omstandigheden, met 

nieuwe politieke inzichten en strategieën. Dit alles speelt door in de waardering van de 

wijk, maar ook in de wijze waarop de wijk zal reageren op voorstellen tot aanpassing van 

de wijk. Wijkverandering komt daarbij tot stand doordat de verschillende actoren, iedereen 

die bij die wijk is betrokken, handelingen verrichten of juist achterwege laten. 

Sociale samenhang wordt als een belangrijk concept gezien in de stedelijke vernieuwing 

en als een belangrijke voorwaarde voor tevreden bewoners. Maar in het beleid is het niet 

altijd duidelijk waarover we het precies hebben en waaraan herstructurering wel of niet 

kan bijdragen. Door ingrepen in de wijk kan het sociaal kapitaal in de betreffende buurten 

toenemen, waardoor de bewoners van de wijk beter in staat zijn elkaar te vinden als zich 

vraagstukken voordoen die de leefbaarheid beïnvloeden. Sociale samenhang heeft te 

maken met bekendheid en vertrouwen tussen bewoners. Beleidsmakers moeten op zoek 

gaan naar een, soms moeizaam, evenwicht tussen de eigenheid van sociale groepen enerzijds 

en gemeenschappelijke normen die binding tussen groepen stimuleren anderzijds.

Ingrepen in de wijk worden in heel veel situaties retrospectief positief beoordeeld door de 

bewoners, maar dat leidt nog niet direct tot een verbetering van de reputatie van de wijk 

en een betere positie op de woningmarkt. Stedelijke vernieuwing is een langdurig proces 

waarbij in de tussentijd andere veranderingen zich voordoen in de wijk. De ingrepen in de 

wijk en de instroom van nieuwe bewoners hebben beide invloed. De verandering van de 

bevolkingssamenstelling, ook in de niet of nauwelijks verbeterde delen van de wijk, speelt 

een belangrijke rol bij de waardering van de wijk. Gekoppeld aan eventuele criminaliteit en 

negatieve berichtgeving in de media kan dat leiden tot negatieve beelden over een wijk en 

een slechte reputatie die niet verandert door uitsluitend fysieke ingrepen. 

Alledaagse vormen van verbeelding springen wellicht minder in het oog of zijn minder 

spectaculair en heroïsch, maar zij maken wel een wezenlijk onderdeel uit van processen 

van stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is niet slechts een aanpassing van de 

fysieke en sociale structuur, maar ook een ingreep in het ‘symbolische weefsel’ van de 

wijk. Dat leidt ook tot grote belangstelling in de stedelijke vernieuwing voor branding en 

andere identiteitstrategieën. De resultaten daarvan zijn echter tot op heden weinig 
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overtuigend en blijven tot nu toe vooral beperkt tot het procesmatige en het creëren van 

draagvlak voor ingrepen en niet tot werkelijk verandering van de beelden van de wijk. 

De woonkeuze van bewoners in herstructureringswijken is vaak sterk beïnvloed door een 

beperkte mogelijkheden en de behoefte aan snel onderdak. Een belangrijk deel van de 

bewoners is ontevreden over de wijk. De veronderstelde keuzevrijheid wordt te zeer ver-

absoluteerd door beleidsmakers; ‘keuzevrijheid op maat’ zou kunnen bijdragen aan een 

situatie waarin herstructureringswijken vooral bevolkt worden door mensen die er om 

verschillende redenen ook echt willen wonen. Het verhuizen van bewoners uit de wijk door 

herstructureringsingrepen wordt in de wijk soms positief beoordeeld door de achtergebleven 

bewoners. Maar de effecten van beleid zijn niet alleen merkbaar in de aangepakte wijken 

zelf maar ook in andere wijken in de stad. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een wijk een 

instroom van bewoners uit gesloopte wijken krijgt te verwerken en sociale en leefbaarheids-

problemen ontstaan, het zogenaamde waterbedeffect. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt 

dat dit effect beperkt is, maar de gepercipieerde situatie wil daarvan nog wel eens verschillen. 

In wijken met een grote instroom van huishoudens uit herstructureringswijken kunnen 

gemakkelijk negatieve gevoelens ontstaan die lastig zijn weg te krijgen. Het voorkómen 

van een waterbedeffect is uitermate lastig. Er zijn aanbevelingen aangereikt om het effect 

te temperen en bij te sturen. 

De herontwikkeling van openbare ruimte komt vooral voor in gebieden in of vlakbij het 

historisch centrum, vooral op plekken die zelf historiciteit ontberen. Particuliere partijen 

zijn daarbij doorgaans slechts in beperkte mate betrokken. Grotere betrokkenheid zou 

kunnen leiden tot meer samenhang tussen gebouwen en de nabije openbare ruimte en 

hoeft geen negatieve effect te hebben op de looptijd van de betreffende projecten. 

Uit een discoursanalyse over de ‘creatieve stad’ blijkt dat dit discours in relatief korte tijd 

een enorme vlucht heeft genomen en zich inmiddels wereldwijd heeft verspreid. De invloed 

blijkt verstrekkend, zowel in publieke als in private sferen, en is geïncorporeerd in beleid, 

terwijl de argumenten niet onomstreden zijn. In beleidspraktijken van steden met ‘creatieve 

ambities’ lijkt een kritische houding en een serieuze discussie vaak te ontbreken. Een meer 

reflectieve houding is vereist om niet een sociale werkelijkheid te reproduceren die mogelijk 

in sterke mate is ingegeven door politieke (publieke of private) motieven. De economische 

dimensie van de wijk speelt in de recente jaren een veel grotere rol. Er zijn tal van projecten 

die kunnen bijdragen aan het rondkomen en vooruitkomen van bewoners, de kwaliteit 

van de leefomgeving, voorzieningen voor de bewoners, werkgelegenheid en geschikte 

ontmoetingsplekken. Aandacht voor de economie in de stedelijke vernieuwing dient te 

beginnen met een goede analyse van de opgaven en mogelijkheden. Tot nu toe lijken de 

geïnitieerde projecten vaak zeer ad-hoc en pragmatisch gekozen. 

De veelheid van factoren die een rol spelen bij veranderingen in de wijk is evident. Het heeft 

ook geleid tot de alom gedeelde conclusie dat de aanpak veelzijdig zal moeten zijn om 

succes te hebben. Die intentie wordt gedeeld in de beleidspraktijk maar stuitte op de 

werelden van verschil tussen de sociale en fysieke domeinen in de stedelijke vernieuwing. 

Op basis van het onderzoek zijn duidelijke aanbevelingen geformuleerd om die tegenstel-

lingen te overbruggen. Het herkennen en erkennen van het gemeenschappelijke belang, 

Toppublicaties Wetenschappelijk

Dukes T. (2008) The URBAN programme and the European Urban 
Policy Discourse: Successful instruments to Europeanize the urban 
level? In Geojournal, Vol 72 (1 – 2), pp. 105 – 119.
Stedelijke discoursen vervullen een cruciale rol bij de vorming van 
een visie op stedelijke problematiek en op beleidskeuzes die 
gemaakt zouden moeten worden. Verwacht mag worden dat 
de kennis een bijdrage zal leveren aan het vergroten van het 
bewustzijn van heersende discoursen en van hun bepalende 
invloed. De resultaten van dit onderzoeksproject zullen breed 
worden verspreid, ook onder politici en beleidsmedewerkers van 
uiteenlopende bestuursniveaus. Op die wijze worden zij in de 
gelegenheid gesteld fundamentele afwegingen te maken bij de 
vormgeving van nieuw beleid.

Kleinhans R.J. (2005, november 08) Sociale implicaties van 
herstructurering en herhuisvesting. Proefschrift, p. 371 
Delft: Dup Science.
Proefschrift waarin aan de hand van casestudies in Rotterdam, 
Hoogvliet, Enschede en Utrecht wordt ingegaan op de gevolgen 
van herstructurering en de bijdrage die dat levert aan het sociaal 
kapitaal in de buurt. Stevige relatie tussen veldwerk met resultaten 
waar lokale partijen mee uit de voeten konden en het academische 
debat over sociale mix. De resultaten van het promotieonderzoek 
zijn tevens de basis geweest voor publicaties in academische 
journals als Housing Studies, Urban Studies, Environment & Planning 
en Journal of Housing and the Built Environment. 

Laan Bouma-Doff W. van der (2007) Confined contact: residential 
segregation and ethnic bridges in the Netherlands. Urban studies, 
(ISSN 0042 – 0980), 44(5 / 6), 997 – 1017. 
Dit artikel toetst de beleidsaanname dat het wonen in etnisch 
geconcentreerde buurten de contacten van allochtonen met 
autochtonen beperkt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, maar 
dit wil niet zeggen dat een beleid zoals de Rotterdamwet de 
aangewezen methode is om tot meer contact te komen. Het zijn 
namelijk vooral kansrijke allochtonen voor wie de mate van 
etnische concentratie van belang is, minder voor kansarmen, 
terwijl het beleid in Rotterdam vooral is gericht op de laatste 
groep. Bovendien moet nog worden bezien of een begrensd 
contact ook van invloed is op andere dimensies van integratie

Muñoz Gielen D. & Korthals Altes W. (2007) Lessons from Valencia: 
Separating infrastructure provision from land ownership. Town 
Planning Review Vol: 78 (2007) , Issue: 1, 61 – 79.
Het onderzoek, waar deze publicatie deel van uitmaakt, richt zich 
op de potentie van het bestemmingsplan bij de aanpak van 
herstructurering van (naoorlogse wijken). De financiering van de 
onrendabele onderdelen blijkt een belemmerende factor te zijn. 
Gemeenten zouden het bestemmingsplan kunnen gebruiken om 
kostenverevening en dus de realisatie van plannen te vergemak-
kelijken. In dit artikel wordt ingegaan op de lessen die geleerd 
kunnen worden van de regio Valencia in Spanje. 
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een goed procesmanagement, een pro-actieve houding en het verbinden van fysieke met 

sociale problemen en oplossingen in een sociale wijkvisie zijn enkele van de aangereikte 

ideeën. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop de bewonersparticipatie in de stedelijke 

vernieuwing ruimte krijgt en wordt vormgegeven. De motieven van professionals om par-

ticipatie in te zetten, verschillen vaak nadrukkelijk van de motieven van bewoners om te 

participeren. Het gaat daarbij zowel om het zorgen dat bewoners het belang inzien van 

participatie als het proberen beslissingen echt aan bewoners over te laten.

Vrijwel alle onderzoeken zijn in nauwe samenhang met de praktijk uitgevoerd. Een deel 

van de onderzoeken in de clusters 5, 6 en 7 waren ondergebracht in het deelprogramma 

Corpovenista dat werd ondersteund door woningcorporaties en Aedes en waarin veel 

kennisuitwisseling plaatsvond. Dit heeft geleid tot twee vervolgprogramma’s. Een daarvan 

is specifiek gericht op de woningkwaliteit (zie bij cluster 5); een ander op de wijkontwikke-

lingsproblematiek. Het nieuwe Platform Corpovenista waar inmiddels dertien grote 

corporaties, verspreid over het gehele land bij zijn aangesloten, heeft inmiddels een 

kennisontwikkelingsprogramma geformuleerd. Het platform werkt vanuit haar eigen 

agenda waar mogelijk samen met andere initiatieven en programma’s, zoals het NICIS, 

SEV, KEI-kenniscentrum stedelijke vernieuwing en relevante universitaire instituten.

Highlights 

Wijkvernieuwing is een langdurig proces waarbij de looptijd al snel minimaal 7 – 10 jaar 

bedraagt. Gedurende die looptijd veranderen de omstandigheden waarbinnen de wijk-

vernieuwing zich afspeelt soms ingrijpend. Gelijktijdig is er sprake van wisselende partijen 

en wisselende personen die bij de vernieuwing betrokken zijn. Het tot in detail vastleggen 

van de plannen aan het begin van het proces en die vervolgens onveranderd uitvoeren, zal 

al snel leiden tot een onwerkbare situatie omdat de wijkvernieuwing niet los staat van de 

ontwikkelingen in de wijk, op de woningmarkt en in het maatschappelijke debat. 

In cluster 7 zijn heel verschillende onderzoeksprojecten ondergebracht die elk op eigen 

wijze een bijdrage hebben geleverd aan de kennisontwikkeling binnen de stedelijke  

vernieuwing. Dat vond plaats binnen een dynamisch netwerk, geconfronteerd met 

veranderende beleidsdoelen, een markt die fluctueert en veranderende sturingsconcepten. 

De looptijden van de ‘golven’ in de beleidsdiscussie en de ‘golven’ in de woningmarkt zijn 

daarbij doorgaans korter dan de looptijd van een concreet vernieuwingsproject van een 

wijk. Op wijkniveau is het noodzakelijk om te balanceren tussen al die verschillende 

invloeden. Reflectie op de uitgangspunten en spiegeling aan andere situaties kan waardevolle 

informatie opleveren om processen bij te sturen en beter op veranderende omstandigheden 

te reageren, maar creëert soms ook nieuwe complicaties: niet iedereen zit te wachten 

op pottenkijkers. 

Veel van de onderzoeken in dit cluster zijn in dit spanningsveld uitgevoerd. De corporaties 

en hun koepelorganisatie Aedes die zich verbonden hebben met het Habiforum-onderzoek 

in het deelprogramma Corpovenista zijn de confrontatie met het onderzoek aangegaan. 

Dat vereiste inzet om informatie aan te dragen en durf om de aanpak te laten evalueren en 

naar buiten te treden met de resultaten. Het vereiste dat de betrokken partijen zelf lerende 

Reinders L.G.A.J. & Land M. van der (2008) Mental geographies of 
home and place: introduction to the special issue. Housing, Theory 
and Society, 25(1), 1 – 13.
In oktober 2005 werd door het Onderzoeksinstituut OTB van de 
TU Delft een internationale conferentie georganiseerd onder de 
title ‘Doing, thinking, feeling home: the mental geography of 
residential environments’, met als keynote speakers Talja Blokland, 
Setha Low en David Clapham. De succesvolle conferentie 
resulteerde in een special issue in het toonaangevende Housing, 
Theory and Society. waarvoor de organisatoren fungeerden als 
editors en de introductie schreven. 

Toppublicaties Maatschappelijk

Ouwehand A.L., Kempen R. van, Kleinhans R.J., Visscher H.J. (Eds.) 
(2008) Van wijken weten. Beleid en praktijk in de stedelijke 
vernieuwing. Amsterdam: IOS Press.
Dit boek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma  
Corpovenista waarin een twintigtal onderzoeksprojecten uit de 
clusters 5, 6 en 7 van Vernieuwend Ruimtegebruik zijn samen 
gebracht om een sterke wisselwerking te bereiken tussen 
onderzoek, beleid en praktijk. Vanuit cluster 7 werd aan elf van de 
zeventien hoofdstukken een bijdrage geleverd, resulterend in 
puntige hoofdstukken die in de praktijk en bij scholingen gretige 
lezers vinden. 

Adriaanse C.M.M. (2007) Het belang van een goed sociaal klimaat. 
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 13(6), 30 – 35.
Vanuit de niet altijd gebruikelijke invalshoek van onderzoek in 
buurten en woningcomplexen waar het juist goed gaat, ondanks 
dat ze tot een categorie behoren die vaak samengaat met 
probleemwijken, is gezocht naar de factoren die het succes 
bepalen. Veel aandacht is daarbij gegeven aan de betekenis 
van het sociale klimaat. Het onderhavige onderzoek kon op veel 
belangstelling rekenen in de brede praktijk.

Ouwehand A.L. (2007) ‘Een omineuze naam’: buurtreparatie en 
buurtreputatie. In: Kempen R. van & Musterd S. (Eds.) (2007) De 
stadsbuurt: ontwikkeling en betekenis (pp. 123 – 132). Assen: Van 
Gorcum.
Wat zorgt er toch voor dat wijken een slechte naam krijgen en 
ondanks de vele interventies van stadsvernieuwing tot en met 
stedelijke vernieuwing, er niet in slagen die slechte naam kwijt te 
raken? In dit paper, een bewerking van een inleiding op de jaarlijkse 
stadsdag van de onderzoeksschool Nethur, worden diverse 
argumenten aangedragen en gewogen, resulterend in aanbevelingen 
voor een aanpak. 
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organisaties wilden zijn. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat die confrontatie 

buitengewoon productief kan zijn. Professionals gingen, naar aanleiding van de onderzoeks-

resultaten, de eigen werkwijze vergelijken met die van andere, soortgelijke organisaties en 

bespraken die ervaringen in gezamenlijke sessies. 

De opgaven die we tegenkomen in stadswijken zijn onverminderd divers en erg groot.  

Of het nu gaat om het samenleven van verschillende groepen bewoners, het helpen van 

bewoners bij het rondkomen of vooruitkomen, het verbeteren van het imago van de buurt 

of het betrekken van de bewoners bij het beleid en de wijk, in alle gevallen gaat het om 

een goede analyse, het kiezen van de juiste interventies en het zodanig organiseren van 

het proces dat het op voorspoedige wijze naar de gewenste doelen leidt. 

Het deelprogramma Corpovenista heeft in al die jaren geleid tot een reeks van artikelen in 

het meest gelezen vakblad van de corporaties, Aedes Magazine, tot een reeks van kennis-

uitwisselingsactiviteiten en een drietal grote conferenties van 200, 300 en 500 deelnemers. 

Het programma heeft de vaak bestaande waterscheiding tussen praktijk en wetenschap 

op een groot aantal punten succesvol overbrugd. Professionals reflecteerden op hun eigen 

praktijk in begeleidingscommissies van onderzoek en brachten cases in. Onderzoekers 

werden verplicht hun verhaal te presenteren in de buurt en bij de betreffende organisaties 

en publiceerden veelvuldig in vakbladen. En, niet onbelangrijk, zowel professionals als 

onderzoekers verdiepten zich in elkaars situatie en oriëntatie. 

Dat resultaat is zo herkenbaar geweest dat een aantal betrokken corporaties het initiatief 

hebben genomen die kennisontwikkeling voort te zetten in een nieuw platform dat zich 

richt op de wijkontwikkeling: Platform Corpovenista, waarbij zich inmiddels dertien 

corporaties en Aedes hebben aangesloten. Het succes van Vernieuwend Ruimtegebruik 

op het terrein van de kennisontwikkeling over wijken heeft geleid tot een continuering die 

op eigen benen staat, maar onverminderd de confrontatie aangaat tussen beleid, praktijk 

en onderzoek.

Pennen A.W. van der & Land M. van der (2007) ‘Assertieve sociale 
partijen’. In M Georgius & H Klieverink (Eds.), Kansen voor bewoners. 
Een nieuwe koers voor wijkvernieuwing (pp. 61 – 69). Hilversum: Aedes.
Tijdens de loop van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik 
deden zich vanzelfsprekend verschillende beleidsontwikkelingen 
voor. Een van de belangrijke was het uitbrengen van het advies van 
de VROM-raad ‘Stad en stijging’. In het onderzoeksprogramma 
werd daarop ingespeeld, waarvan deze bijdrage aan de publicatie 
die Aedes uitbracht over sociale stijging, een goed voorbeeld is. 
Reinders L.G.A.J. (2007) Nieuwe tuinen: stedelijke vernieuwing en 
alledaagse ruimte in Schiedam Nieuwland. Schiedam:  
Woonplus (ISBN 9789081110624).
De herstructurering van naoorlogse stadswijken richt zich, 
behalve op de verbetering van de woningvoorraad en de fysieke 
woonomgeving, ook op de verbetering van het imago van wijken. 
Men probeert niet zelden een nieuw profiel te creëren, dat ook bij 
kapitaalkrachtige segmenten van de samenleving in de smaak valt. 
Deze publicatie vorm het verslag van een etnografische studie 
naar de toepassing van identiteitstrategieën in een naoorlogse 
herstructureringswijk. Daarin staat met name de vraag centraal 
hoe de door beleidsmakers geproduceerde identiteiten zich 
verhouden tot de meer alledaagse concepties van bewoners en 
gebruikers van de wijk.
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Strategische stedelijke projecten, zoals ontwikkelingen bij stations en langs oevers en de 

herstructurering van bedrijventerreinen zijn van belang voor de economische vitaliteit van 

stedelijke gebieden. De transformatie van deze gebieden past binnen een breder opgaande 

beweging van een industriële naar een diensteneconomie. Door deze ontwikkeling moeten 

ook de ruimtelijke kwaliteiten die steden aanbieden veranderen. De veranderende 

preferenties van bedrijven aan locaties is een onderwerp van cluster 4. In dit cluster gaat 

het om projecten waarbinnen bestaand stedelijk gebied tegemoetgekomen wordt aan 

deze veranderingen door locaties te herstructureren.

Het maatschappelijk belang van het onderzoek in dit cluster ligt in lijn met dat van het 

gehele programma. Bij een zorgvuldig ruimtegebruik past het om gebieden in de bestaande 

stad op een dusdanige wijze te transformeren dat zij weer aansluiten bij de vraag en behoefte 

van de toekomst. Hierbij komt dat herstructurering van bedrijventerreinen thans hoog op 

de politieke agenda staat, waarbij het beeld naar voren komt van een opgave waar we als 

Nederland nog te weinig weten te bereiken.

Verschillende wetenschappelijke disciplines zijn bij dit onderzoek betrokken. Deze samen-

werking is voor de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijk werk van belang. 

Het versterkt de mogelijkheid om met wetenschappelijke methoden maatschappelijke 

vragen te beantwoorden. Vanuit een dergelijke samenwerking wordt ook de ontwikkeling 

binnen de wetenschap weer versterkt.

Op het gebied van bedrijventerreinen is er in veel projecten sprake van reflectie op het 

toevoegen van functies aan deze nu veelal monofunctionele terreinen. Daarmee is het komen 

tot meer multifunctioneel ruimtegebruik een van de belangrijke vernieuwingen die voor deze 

terreinen op de agenda staat of soms ook al daadwerkelijk gaande is. Binnen het onderzoek 

worden ontwikkelingen op deze terreinen binnen hun ruimtelijke context geplaatst.

Bedrijventerreinen hebben een negatieve invloed op de woningwaarde in hun omgeving. 

Tot op anderhalve kilometer van het bedrijventerrein is dit effect terug te vinden bij een 

analyse van prijzen van verkochte woningen. Dit gegeven heeft belangrijke implicaties 

voor de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Het herstructureren van 

Cluster 8 
Herstructurering van 
bedrijventerreinen

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk programma

Coördinatie Willem Korthals Altes (TU Delft / OTB)
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bestaande monufunctionele en verouderde bedrijventerreinen tot stedelijk gebied met 

zowel woningen als bedrijven is mede daardoor een lastige opgave. Vaak wordt er daarom 

gekozen voor ontwikkeling van woningbouw met zicht op het water, omdat dit uitzicht 

een positief effect heeft op de woningwaarde en de marktpotentie. 

Veroudering van bedrijventerreinen gaat geleidelijk, waardoor vaak nog milieuhinderlijke 

bedrijvigheid aanwezig is; juist rond het water zijn vaak nog bedrijven aanwezig, zoals 

betonmortelcentrales, die gebruik maken van dit vaarwater en geluid produceren. Dit ver-

groot de complexiteit. Het is hiervoor nodig om lokaal ruimte te hebben om te komen tot 

afspraken over de wijze waarop ingespeeld kan worden op de milieunormering.

Er zijn indicaties dat de herstructurering van monofunctionele bedrijventerreinen naar 

multifunctioneel stedelijk gebied leidt tot een verlaging van de werkgelegenheid op deze 

terreinen. Op een aantal individuele terreinen is dit volgens de planning het geval. 

Bovendien is het veelal noodzakelijk milieuhinderlijke bedrijvigheid uit te plaatsen. 

Versnelde aanpak van deze opgave kan daardoor de druk op nieuwe bedrijventerreinen 

vergroten – niet verkleinen zoals vaak wordt verondersteld. Dat geldt met name voor de 

locaties waar milieuhinderlijke bedrijven (en bedrijven met grote vervoersstromen) zich 

kunnen vestigen. 

Dit gegeven kan worden verstrekt doordat bedrijven op goed bereikbare bedrijventerreinen 

meer groei vertonen dan bedrijven op minder goed bereikbare terreinen. De lokale sector-

structuur op het bedrijventerrein heeft geen positieve invloed op deze groei. Het zal 

daarom lastig zijn om bedrijven te bewegen zich te vestigen op een opgeknapt, maar 

minder goed gelegen terrein. Investeringen om bedrijventerreinen vooral geschikt te 

maken voor een bepaalde sector lijken minder zinvol te zijn. 

Wellicht onverwacht is dat bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het 

ondersteunen van het instandhouden van biodiversiteit: ze bieden een habitat voor 

soorten van pioniers- en ruigtevegetaties die niet vaak elders in de stad te vinden zijn.  

Met een ‘habitat backbone’ – een relatief stabiele habitat-structuur op de openbare ruimte 

van het bedrijventerrein, kan ervoor worden gezorgd dat er nog wel voldoende dynamiek 

mogelijk is op de bedrijfspercelen. Een habitat in de stadsrand (bijvoorbeeld op bedrijven-

terreinen), kan zowel de binnenstedelijke biodiversiteit als de biodiversiteit-behoud in het 

omringende landschap ondersteunen. De habitat moet daarvoor wel groot genoeg zijn.  

Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Deze mogelijkheden zijn in het 

onderzoek verkend en geconfronteerd met de voorkeuren van stakeholders van bedrijven-

terreinen. Bedrijventerreinscenario’s waarbij een grote hoeveelheid groen in het ontwerp 

was meegenomen, bleken favoriet onder alle stakeholders: werknemers, 

omwonenden en natuur- en milieuorganisaties, alsmede ondernemers en lokale overheden. 

Zeker wanneer het groen niet alleen de biodiversiteit dient, maar ook een functie heeft 

voor de recreatieve toegankelijkheid en de uitstraling (ziet het groen er goed onderhouden / 

representatief uit?) van het bedrijventerrein.

Toppublicaties Wetenschappelijk

Breuste J. Niemelä J., Snep R. (2008) Applying landscape ecological 
principles in urban environments, pp. 1139 – 1142 en Snep R. and 
Ottburg F. (2008) The ‘habitat backbone’ as a nature conservation 
strategy for industrial areas: Lessons from the natterjack toad 
(Bufo calamita) in the Port of Antwerp (Belgium), pp. 1277 – 1289. 
Special issue on urban environments in Landscape Ecology 23 (10) 
met twee bijdragen uit het programma.
Het gaat hierbij met name om de ecologische onderbouwing van 
het begrip groene bedrijventerreinen.

Snep R.P.H., Ierland E.C. van, Opdam P. (2009) Enhancing biodiversity 
at business sites: What are the options, and which of these do 
stakeholders prefer? Landscape and Urban Planning 91(1): 26 – 35.
Hierbij is de stap gezet van de ecologische onderbouwing naar de 
toepassing van dit concept op bedrijventerreinen.

Korthals Altes W. & Tambach M. (2008) Municipal strategies for 
introducing housing on industrial estates as part of compact-city 
policies in the Netherlands. Cities, 25(4), 218 – 229.
Dit artikel, dat reflecteert op de menging van wonen en werken op 
bedrijventerreinen, is door de editor (Prof. Andrew Kirby) van Cities 
genomineerd voor de Best Paper Price van AESOP (Association of 
European Schools of Planning).

Vor F. de & Groot H. de (2009) Agglomeration Externalities and 
Localized Employment Growth: The Performance of Industrial Sites 
in Amsterdam, Annals of Regional Science, DOI 10.1007 /  
s00168 – 008 – 0272 – 5.
In hoeverre wordt het functioneren van bedrijventerreinen 
bepaald door de plaatselijke economische structuur of door hun 
toegankelijkheid? Statische relaties zijn onderzocht voor 
agglomeratieaspecten (specialisatie, diversiteit, en concurrentie), 
toegankelijkheid en werkgelegenheidsgroei van bedrijven op 68 
terreinen in Amsterdam tussen 1998 en 2006. Specialisatie remt 
groei, goede toegankelijkheid vanaf de snelweg en ligging in het 
havengebeid zorgen juist voor meer groei. 

Visser E. & Atzema O. (2008) With or without clustering: 
facilitating innovation through a differentiated and combined 
network approach, European Planning Studies, 16, nr. 9, 1169 – 1188.
Regionaal economisch beleid richt zich tegenwoordig vaak op het 
versterken van clusters. Vaak gebeurt dit echter ook in regio’s 
waar geen sprake is van clusters en is clustering vaak niet 
uitvoerbaar. En zo het al uitvoerbaar is, dan is dit een veel 
complexere opgave dan waar vanuit wordt gegaan. Het artikel 
stelt daarom een alternatieve strategie voor, gericht op zich 
ontwikkelende innovatieve strategieën van bedrijven.
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Om tot een goed beheer van vernieuwde bedrijventerreinen te komen, is het verstandig 

zakelijke rechten op een vernieuwende wijze te alloceren, waardoor onderhoud en beheer 

van onderdelen van gemeenschappelijke interesse beter kan worden verzorgd.

Tot slot: het concept Groene bedrijventerreinen lijkt zich te ontwikkelen tot een maat-

schappelijke innovatie. Er is veel belangstelling van overheden en bedrijven om op deze 

wijze te komen tot meervoudig ruimtegebruik van locaties. Het bijdragen aan biodiversiteit 

lijkt goed te passen bij de wijze waarop bedrijven en bedrijventerreinontwikkelaars zich 

willen presenteren.

Highlights

De planning van bedrijventerreinen wordt is door dit cluster kritisch beschouwd. 

Daarbij vallen een aantal zaken op:

–  De groei van het oppervlak van bedrijventerrein is groot, zeker vergeleken met ander 

vormen van verstedelijking.

–  Er vindt in de ogen van gemeenten en van anderen een snelle veroudering plaats  

van terreinen.

–  De terreinen zijn daarbij ook veel te eenzijdig, monofunctioneel ingericht.

–  De aanpak van deze veroudering door herstructurering van de terreinen blijft achter  

bij de ambities.

Bij deze problematiek wordt sterk naar gemeenten gekeken, omdat zij een grote rol hebben 

bij de ontwikkeling van deze terreinen. Het onderzoek in dit cluster biedt handvaten om op 

het gebeid van bedrijventerreinen tot een betere planning te komen. 

Allereerst is duidelijk geworden welk type bedrijventerreinen nu werkelijk meer bijdraagt 

aan groei van de werkgelegenheid en welk type terreinen daar een veel minder grote bijdrage 

aan levert. Dit maakt het mogelijk om zuiniger terreinen te plannen, namelijk vooral terreinen 

die ruimte bieden voor groeiende werkgelegenheid. Hiermee wordt een economische basis 

gelegd voor een betere aanpak.

Ten tweede is onderzoek gedaan dat het mogelijk biedt een impuls te geven aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Het gaat dan om ecologisch onderzoek naar de mogelijkheid om 

bedrijventerreinen geschikt te maken als vestigingsplaats van waardevolle soorten.  

Het onderzoek geeft aan dat hier kansen voor zijn. Tevens is onderzocht op welke wijze dit 

past binnen het ruimtelijk ontwerp van de terreinen en hoe dit draagvlak kan verkrijgen 

voor de praktijk en kan bijdragen aan het ruimtelijk profiel van de vestigingsplaats.  

De receptie van dit onderzoek geeft aan dat partijen die zich bezig houden met de ruimte-

lijke ontwikkeling van de terreinen enthousiast zijn over dit begrip.

Ten derde is onderzoek gedaan naar de wijze waarop multifunctionaliteit van de terreinen 

organisatorisch, markttechnisch en juridisch kan worden vertaald. Hier zijn benaderingen 

ontwikkeld, zoals juritectuur van zakelijke rechten, om te komen tot een betere aanpak 

van deze terreinen.

Toppublicaties Maatschappelijk
 
Doorwerking concept Groene bedrijventerreinen
–  Inbreng concept in (winnend) ontwerp van kantoorlocatie 

Kempkensberg (Belastingdienst / IB Groep) te Groningen. 
Samenwerking met Strukton, Ballast-Nedam, UN-studio en 
Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten.

–  Presentatie Robbert Snep: ‘Biodiversiteitsbehoud op bedrijven-
terreinen biedt ondernemers kansen’.

–   Bijeenkomst ‘Biodiversiteit en Bedrijven’, provincie Noord-
Brabant, ECNC en 15 grote Brabantse bedrijven. Tilburg,  
17 December 2008 – Interview – Robbert Snep: ‘Het biodiverse 
bedrijventerrein’. Financieel Dagblad, 21 November 2008: pagina 9. 
(web: http://www.hightechcampus.nl/articles/www/news/in_the_
news/20081124_natuur(1).html ).

–  Snep R. (2008 9 april) Biodiversiteit op daken, EROP Klimaat-
conferentie. 9 April 2008, Groningen.

–  Snep R. (2008 27 mei) Kansen voor natuur op bedrijventerreinen. 
Kennisbasis-symposium, Ministerie van LNV, Den Haag.

–  Snep R. (2008, 11 september) Welke kansen bieden bedrijven-
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Ten vierde is wat betreft de aanpak het begrip relationele ruimtelijke planning uitgewerkt. 

Dit biedt mogelijkheden tot verbetering van de aanpak in de vaak complexe omgeving 

waar planning van bedrijventerreinen plaatsvindt.

Met deze handvaten en ook een aantal andere bevindingen in het onderzoek, zijn mogelijk-

heden gecreëerd om tot die vier hierboven genoemde vraagstukken met meer vertrouwen 

tegemoet te treden.
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Het Habiforum-programma heeft veel 
kennis opgeleverd die bovendien zeer  
verscheiden van aard is. Maar wat gebeurt 
er met al die kennis als de programma-
periode van Habiforum geëindigd is?  
In dit hoofdstuk vertellen we puntsgewijs 
hoe de opbrengsten uit het Habiforum-
programma veilig zijn gesteld voor her-
gebruik, over hoe de initiatieven uit het 
programma elders zijn ondergebracht, 
over hoe het onderwijs is bediend en over 
andere manieren waarop het programma 
ook na het einde van Habiforum doorwer-
king vindt. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt in publicaties, websites, media, 
en het veiligstellen in andere programma’s, 
initiatieven en organisaties. Apart wordt 
ingegaan op enkele internationale aspec-
ten. Figuur 4.1 (zie pagina 128 en 129) geeft 
schematisch weer op welke manieren voor 
het veiligstellen van de opbrengsten is 
gezorgd.  
Dit hoofdstuk geeft een andere doorsnee 
van de vele Habiforum-opbrengsten. 
Enige overlap met de andere hoofdstukken 
is daarom niet te vermijden. 

Publicaties

Rondom de afsluiting van het programma zijn er de  

volgende publicaties:

–   Deze Eindrapportage, in een toegankelijke, inspirerende 

en agenderende vorm, voor direct betrokken stakeholders, 

in een oplage van 1.250 stuks.

–   Het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II (2009),  

voor professionals, in een oplage van 5.000 stuks.

–  Een publicatie van het complete wetenschappelijke 

programma, in een oplage van 200 stuks. 

–   Een publicatie met covers van de 190 meest interes sante 

publicaties, opgenomen in bovengenoemde Eindrappor-

tage en los verkrijgbaar in een oplage van 750 stuks. 

–  Een special van ROMagazine na de Spiegeldag,  

met brede verspreiding. 

–  De formele Bsik-rapportage, met oplage van 50 stuks. 

–  Een breed verspreide corporate brochure, om te verleiden 

om naar de Spiegeldag en /of de websites te gaan, in een 

oplage van 3.000 stuks.

In de loop van het programma zijn bijna 200 publicaties 

verschenen, met meer specifieke onderwerpen en resul-

taten. Deze zijn breed verspreid onder professionals, er 

zijn vaak seminars aan gewijd, er is in de media over 

gecommuniceerd, zij vinden een plaats in het onderwijs 

en in trainingen en zij zijn via de website Habiforum 

nog enkele jaren beschikbaar. 

Een groot aantal ervan heeft een ISBN-nummer, en is via 

reguliere bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek, NAI, etc) 

verkrijgbaar. De meeste wetenschappelijke publicaties 
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zijn (daarnaast) via het eigen circuit van wetenschap-

pelijke bibliotheken en websites blijvend beschikbaar.

Een prominente plaats in de reeks van publicaties is 

weggelegd voor het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling 

deel II NederLandBovenWater (2009). Het boek vertelt 

grotendeels verhalend over de ervaringen met gebieds-

ontwikkeling in de praktijk. 

De uitgave is breder opgezet dan deel I. Het bevat 

uitgebreide analyses die secuurder en scherper zijn 

dankzij meer ervaring omtrent gebiedsontwikkeling. 

Hierdoor ontstaat een reëel beeld en een goed overzicht 

over de huidige situatie. Het praktijkboek agendeert 

tevens de vragen die open blijven en biedt een goede 

vertaling van handreikingen.

Er is een aparte publicatie beschikbaar, waarin de 190 

belangrijkste publicaties van het gehele programma 

op visueel aantrekkelijke vorm zijn weergegeven door 

middel van een afbeelding van de omslag en een zeer 

beknopte beschrijving van kerngegevens.

Er is een aparte publicatie beschikbaar van alle 

opbrengsten van het wetenschappelijk programma. 

Dit omvat een overkoepelde en integrerende essay over 

de acht clusters van dit programma, en beschrijvingen 

per cluster van impact, veiligstellen opbrengsten, parels, 

overzicht van promoties, belangrijkste bevindingen, etc. 

Er is bovendien per cluster een selectie van de tien 

wetenschappelijk en maatschappelijk meest interessante 

publicaties opgenomen. Ook bevat deze rapportage een 

compleet overzicht van de honderden gepubliceerde  

en geaccepteerde artikelen uit het wetenschappelijk 

programma.

Van enkele clusters van het wetenschappelijk programma 

zijn er afsluitende en overkoepelende ‘clusterboeken’ 

gemaakt, breed verspreid met media-aandacht en in 

aparte, goed bezochte seminars naar buiten gebracht.

Naast de verantwoording in de vorm van deze 

Eindrapportage, komt er ter formele afronding en  

verantwoording van het programma over de gehele 

looptijd, eind 2009 een afsluitende Bsik-rapportage. 

Daarin zijn met name alle kwantitatieve gegevens 

opgenomen (de zogenaamde mijlpalen), en de financiële 

verantwoording van zes jaar Habiforum. 

Er komt in oktober een special van ROmagazine, op grote 

schaal te verspreiden. Deze is gewijd aan de opbrengsten 

en agendering van de Spiegeldag, en bevat interviews, 

en een selectie van items uit deze Eindrapportage.  

Doel is een breder publiek te informeren en te ‘verleiden’ 

tot bezoek aan de verschillende websites.

Websites

Website Habiforum 

Sinds april 2009 is de geheel vernieuwde website 

www.habiforum.nl in de lucht. Die ontsluit in een 

eigentijdse en op de gebruiker gerichte vorm alle 

bereikte resultaten en betrokkenen. Met een extra 

gebruikersvriendelijke zoekfunctie. Deze site verbindt 

weer vele andere websites. De site wordt in ieder geval 

tot eind 2012 actief in de lucht gehouden. Verreweg de 

meeste publicaties zijn opgenomen en te downloaden. 

Een aparte faciliteit is de toepassing van Google Earth, 

om waar mogelijk concrete projecten te lokaliseren. 

Deze site had in de eerste helft van 2009 een gemiddeld 

bezoek van 3,000 unieke bezoekers (23,000 bezoekers-

hits per maand).

Website NederLandBovenWater

Deze website laat sinds 2008 de ontwikkelingen en 

opbrengsten van het betreffende programma zien, dus 

tijdens het proces van produceren en niet pas na afloop.

Het heeft rubrieken als columns, portretten en verhalen 

van gebieden. De site toont in de aanloop naar het 

Praktijkboek gebiedsontwikkeling zo’n veertig metho-

dieken, ontwikkeld en beschreven vanuit praktijk, beleid 

en wetenschap, en gericht op en geschikt voor directe 

toepassing. Deze website is ook nog enkele jaren actief 

in de lucht, en zal een rol spelen ter ondersteuning van 

het vervolgprogramma op NederLandBovenWater. 

Deze site had in de eerste helft van 2009 een gemiddeld 

bezoek van 2,200 unieke bezoekers (6,500 bezoekers-

hits per maand).
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Andere websites

Vanuit het programma zelf en /of vanuit partners van 

het programma zijn de volgende websites relevant en 

tot nader order in de lucht:

www.habiforum.nl

www.nederlandbovenwater.nl

www.gebiedsontwikkeling.tudelft.nl

www.depraktijkacademie.nl

www.ontwerpenmetnatuur.wur.nl

www.werkbank.habiforum.nl

www.milu.net 

www.corpovenista.nl

www.kennisproductiviteit.net

www.bovenstad.nl

www.stedelijkevernieuwing.eu 

www.nirov.nl

www.curnet.nl

Media

Actief mediabeleid

De resultaten zijn tijdens het programma doorlopend 

uitgedragen via actief mediabeleid. In aanvankelijk veel 

vakbladen en meer regionale en lokale bladen is direct 

en indirect aandacht besteed aan onderdelen van het 

programma. Meer recent is onder meer via een bureau 

voor redactionele marketing gewerkt aan het genereren 

van free publicity (‘pluggen van artikelen’), ook op 

landelijk niveau. Daardoor is de autoriteitspositie van 

de organisatie versterkt en is de naam- en propositie-

bekendheid verbeterd. Deze activiteiten zijn gericht op 

afsluiting van proeftuinen, COP’s, publicaties, seminars 

maar ook op promoties. De vooraankondiging van de 

Spiegeldag en van het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling 

deel II hebben veel extra en landelijke publiciteit 

getrokken.

 Nova Terra

Van 2001 – 2006 zijn in nauwe samenwerking met Nirov 

speciale edities verschenen van het tijdschrift Nova Terra, 

waarbij gebiedsontwikkeling een prominente rol speelde.

Specifieke doorwerking vanuit de 
wetenschap

In veel bovengenoemde trajecten spelen wetenschappers 

– hoogleraren, promovendi en postdoctorale onderzoe-

kers – een rol. Daarnaast zijn deze personen zichtbaar en 

merkbaar aanwezig op allerlei andere manieren en 

plaatsen. Deze activiteiten zijn eerder als maatschappe-

lijk dan als wetenschappelijk te kenschetsen. Het draagt 

niet of nauwelijks bij aan hun wetenschappelijke status. 

Toch kan gezegd worden dat hier relatief veel tijd in 

wordt geïnvesteerd, door de een meer dan de ander, 

en ieder op zijn of haar eigen wijze.

In de paragraaf van Willem Salet in hoofdstuk 3, wordt 

beschouwend ingegaan op de doorwerking van het 

wetenschappelijk programma. In de afzonderlijke 

paragrafen van hoofdstuk 3 over de acht clusters van 

het wetenschappelijk programma zijn sprekende voor-

beelden gegeven van interactie wetenschap en praktijk. 

Te denken valt aan de volgende activiteiten, zonder de 

pretentie van volledigheid. Ook zal niet altijd direct 

zichtbaar zijn dat zij dat doen als lid van het weten-

schappelijk programma van Habiforum. 

Sommigen zijn lid van of adviseren aan de nationale 

planbureaus en/of adviesorganen, dan wel onderdelen 

daarvan. Sommigen hebben directe en frequente ver-

bindingen met ministeries. Of zij treden op in colleges 

van Gedeputeerde Staten, dan wel bij Provinciale Staten. 

Of zij hebben een adviesrol in regionale dan wel 

gemeentelijke besturen. Velen verrichten (vervolg-) 

onderzoek op die bestuurlijke schalen. Of zij worden 

ingehuurd als in house-trainer bij vele organisaties van 

de overheid, en in mindere mate voor bedrijven. Of zij 

zijn deelnemer aan, dan wel adviseur van nationale pro-

gramma’s als Randstad 2040, URP, ARK, Zuidwestelijke 

Delta, en /of van collega-Bsik-programma’s.

Vanuit verschillende clusters is gewerkt aan modellen 

en meet- en besturingsinstrumenten. Van een van deze 

modellen - LUMOS - is bekend, dat deze in Nederland 

op provinciale, regionale en/of gemeentelijke schaal in 

bepaalde situaties standaard wordt toegepast. In het 

buitenland wordt het model inmiddels ook toegepast, 

en er is een EU-opdracht in de maak om toepassing 

EU-breed te bevorderen. 
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Het programma Corpovenista heeft een vervolg 

gekregen, met andere en nog meer partners uit de 

corporatiewereld, en ook hier vertegenwoordigers 

vanuit de wetenschap.

Andere manieren van doorwerking

Hieronder volgen andere voorbeelden van  activiteiten 

die zijn ontplooid om toepassing en doorontwikkeling 

van de opbrengsten verder te ondersteunen en op 

te schalen.

Werken in en met lerende omgevingen

Maatschappelijk is er in steeds meer mate aandacht 

voor concrete acties en doelstellingen om kennis sneller 

beschikbaar maar vooral ook geschikt te maken voor 

toepassing in producten, diensten en processen

(kennisvalorisatie). Habiforum heeft vanaf het begin 

tot doel gehad om in, met en voor de praktijk kennis en 

kunde te ontwikkelen en te beproeven, en vervolgens 

waar mogelijk en zinvol de opbrengsten ‘generiek te 

maken’ en ‘op te schalen’. Het werken in vele vormen 

van een lerende omgeving met tientallen proeftuinen 

en Communities of Practice, het programma NederLand-

BovenWater, de Praktijkacademie gebiedsontwikkeling 

en een programma als Corpovenista (een programma 

met en over woningcorporaties) hebben tientallen 

organisaties en bedrijven en honderden professionals 

in heel Nederland bereikt en helpen innoveren in de 

dagelijkse praktijk. En zij gaan daar los van Habiforum 

mee door.

In het najaar verschijnt een boek over ‘netwerkleren’, 

waarin de genoemde ervaringen uit de Habiforum praktijk 

bijeen worden gebracht.

Spiegeldag 09 09 09

Belangrijk communicatiemoment is de Spiegeldag, 

ter afsluiting en door-agendering van Habiforum en 

NederlandBoven Water, op 09 09 09, met de uitreiking 

van het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II (2009). 

Naar verwachting zullen op de dag ongeveer 600 deel-

nemers uit diverse geledingen van het RO-werkveld 

aanwezig zijn. 

NederLandBovenWater (NLBW) 

Dit programma met haar bestaande en vanaf 2009 / 2010 

nieuwe partners gaat door met publiek-private ontwik-

keling en toepassing van kennis en kunde rondom 

gebiedsontwikkeling. Het maakte een belangrijk onder-

deel uit van de FES-proposal 2009, ‘Delta in Transitie’ 

(zie hierna). NLBW zal echter, indien noodzakelijk, ook los 

van dit proposal of een alternatief daarvan worden 

ontwikkeld vanaf eind 2009. Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door de financiële nalatenschap van het huidige 

Habiforum-programma.

FES 2009, ‘Delta in Transitie’

Kennis, competenties, methoden & concepten en het 

netwerk (praktijk&wetenschap) van het programma 

hebben op selectieve basis een duidelijke inbreng 

gehad in de totstandkoming van het proposal ‘Delta 

 in Transitie’.  

Dit proposal is door de regering niet gehonoreerd in deze 

vorm. Het verrichtte werk, en de betrokken allianties 

zullen mogelijk  (maar dan deels en anders) een plaats 

krijgen in een nieuw in te dienen proposal.

 Proeftuinen, Communities of Practice en andere 

vernieuwende concepten

Zowel individuele associés van het programma, als 

commerciële bureaus hebben zich de concepten van 

proeftuinen en / of Communities of Practice eigen 

gemaakt, doorontwikkeld en in hun eigen portefeuille 

opgenomen. Sommige Communities of Practice gaan 

zelfstandig door als (aangepaste) community, na de 

afronding door een publicatie en een seminar in het 

kader van het programma.

  Het programma heeft geleid tot de ontwikkeling en 

beproeving in de praktijk van vernieuwde concepten. 

Professionals uit markt en overheid en onderzoekers 

hebben daaraan bijgedragen. Genoemd kunnen worden 

‘Creatieve economie’, ‘Bovenstad’, functiemenging 

(‘woonwerk’), ‘Regionale strategieën’, maatregelen en 

afwegingskader rondom klimaatadaptatie, et cetera.

Gebleken is dat deze concepten op velerlei manieren en 

plaatsen een eigen leven zijn gaan leiden in de praktijk 

en beleidsontwikkeling.
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 Doelgroep-bijeenkomsten

Voor enkele doelgroepen zijn speciale bijeenkomsten 

georganiseerd, gericht op het laten zien wat er 

Habiforum-breed is en vooral op het inspelen waar  

in deze kringen behoefte aan is. Sommige van deze 

bijeenkomsten hebben weer geleid tot een follow-up 

met meer maatwerk. Aandacht is gevestigd op de 

kennis, concepten, methodieken, website en op de 

talloze publicaties.

Dergelijke Habiforum-brede bijeenkomsten zijn onder 

meer georganiseerd voor VROM, Verkeer en Waterstaat, 

ONRI (brancheorganisatie van advies-, management- 

en ingenieursbureaus), Interprovinciaal Overleg (IPO), 

en de gemeente Rotterdam. Heel concreet is de input 

vanuit de wetenschappers uit het programma in de 

Strategische Kennisagenda (SKA) van DG Ruimte 

van VROM.

Figuur 4.1 Overzicht van gebruikte instrumenten van 
overdracht en doorwerking

Meer specifiek gericht op gebiedsontwikkeling zijn er 

vanuit Habiforum in house-trainingen en masterclasses 

georganiseerd voor onderdelen van VROM, Verkeer 

en Waterstaat, LNV, Dienst Landelijk Gebied (DLG), 

provincies, en individuele bedrijven. Er zijn ook enkele 

bijeenkomsten georganiseerd voor en in samenwerking 

met politieke partijen. 

Het Nirov gaat door met het verwerken van de 

opbrengsten van Habiforum in haar eigen aanbod van 

trainingen en seminars. Zo zal ook het Praktijkboek 

Gebiedsontwikkeling II daar een rol in gaan spelen.

In talloze door anderen georganiseerde seminars, 

congressen en workshops, hebben ambassadeurs 

van het programma onderdelen van de 

opbrengsten uitgedragen.

Digitale uitingen / beeldmaterialen
– Proeftuin 
– Community of practice (CoP) 
– Promotie 
– Postdoctoraal onderzoek 
– Reflectiebijeenkomst 
–  Methoden, instrumenten voor 

gebiedsontwikkeling
– Concept 
–  Methoden, principes, competenties 

voor kennisproductiviteit
– Arena 
– Inzet van associés 
– Implementationlab 
– EU-onderzoekprogramma 
– Deelname aan prijsvragen 
–  Advies, presentatie, rapport aan 

adviesorganen, besturen, bedrijven, 
politieke partijen, rijksprogramma’s 
en- projecten

–  Serious gaming, decision support 
systeem, planningsmodel

Project- en werkvormen, producten
– Webiste Habiforum 
– Website NederlandBovenWater 
– Projectwebsite 
– Website betrokken universiteiten 
– Info via websites derden 
– Startpagina / portal met derden 
– Digitale nieuwsbrief 
– Links met derden 
–  Alle eigen publicaties op website 

(PDF)
– Google earth op eigen website 
– Linkedin op eigen website 
– Video, DVD, van projecten

– Eindrapportage programmabreed 
–  Praktijkboek gebiedsontwikkeling  

(deel 1 en deel 2)
– Overzicht van 190 publicaties 
– Brochure programmabreed 
– Nieuwsbrief 
–  Formele Bsik-rapportages per jaar 

en over gehele periode
–  Publicatie complete wetenschap-

pelijke programma
– Publicatie per cluster
–  Publicatie van promoties,  

postdoctorale onderzoeken, ed
– Publicatie over projecten 
– Eigen tijdschrift Nova Terra 
– Flyer, factsheet 
–  Inhoudelijke en / of financiële en / of 

publicitiare mederwerking aan  
publicaties van derden

– Zelf uitgeven, dan wel via uitgevers 
– ISBN nummer 
–  Borgen via Koninklijke Bibliotheek, 

betrokken universiteitsbibliotheken, 
etc

–  Exemplaren van publicaties naar 
onderwijs

–  Artikel / intervieuw in landelijke 
dagbladen, regioale- en lokale 
bladen

– Persbericht 
–  Artikel in wetenschappelijke  

tijdschriften
– Artikel in vakbladen 
– Themanummer in vakbladen 
– Redactionele marketing 
–  Intervieuw op radio, landelijk  

en regionaal

MediaSchriftelijke uitingen
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Doorwerking in (rijks-) programma’s en projecten

Er zijn veelbelovende kansen voor de opbrengsten van het 

programma om een rol te krijgen in (rijks-)programma’s 

en -projecten. Dat gebeurt dan onder meer door partij-

enuit het Habiforum-netwerk zoals CURNET en 

Traverse. Genoemd kunnen worden projecten of pro-

gramma’s als Mooi NL, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

CoP’s rondom gebiedsontwikkeling en Cradle to Cradle, 

Zuidwestelijke Delta, herstructurering van bedrijfster-

reinen, et cetera. 

Programmering van symposia en congressen

Habiforum heeft meegewerkt aan de programmering

en uitvoering van diverse symposia en congressen. 

Zo heeft Habiforum in 2007 en 2009 meegewerkt aan 

Aqua Terra/ RAI, een internationaal congres met beurs.

Onderwijs 

Door een nog steeds groeiende en structurele samen-

werking met meer dan twintig instellingen van het 

Hbo-onderwijs, is en wordt gewerkt aan overdracht op 

huidige en toekomstige professionals. Voorbeelden zijn 

bijdragen aan een nieuwe bachelor- en masteropleiding.

hbo-instellingen werken met Habiforum en andere 

Bsik-programma’s samen in de vorm van zogeheten 

leertafels. 

De aan het programma verbonden universiteiten  

verwerken hun onderzoeksresultaten in hun eigen 

onderwijs. Door het maken van nieuwe modules, door 

colleges, door literatuurlijsten, et cetera. De promovendi 

en postdoctorale onderzoekers hebben nieuwe net-

werken met markt en beleid opgebouwd. 

Training / onderwijs
–  De Praktijkacademie gebieds- 

ontwikkeling
– Masterclass, zelf en met derden 
–  Inbreng opbrengsten in reguliere  

onderwijs van betrokken  
universiteiten

–  Inhoudelijke en / of financiële en / of 
publicitaire medewerking aan 
minors en masters

– Leertafel (Hbo)
– Lectoraat 
–  In company training ministeries,  

provincies, gemeenten, bedrijven,  
politieke partijen, NGO’s

– Stage, afstudeeropdracht, excursie

– Partners van Habiforum 
– Partners van NederlandBovenWater
– Partners van Corpovenista 
– Partners van MILUnet 
– IPO, VNG, Stadswerk 
–  Ministeries, provincies, 

waterschappen, regio’s, gemeenten
– Branche-organisaties 
– Bedrijven 
–  Internationale wetenschappelijke  

associaties
– NGO’s 
–  Regionale, lokale organisaties van 

burgers en bedrijven
– Kennisprogramma’s, -instellingen 
– Adviesorganen

Netwerk Bijeenkomsten
–  Eigen symposium / seminar,  

programmabreed (Spiegeldag)
– Idem, per wetenschappelijke cluster
– Idem, bij afronding promotie 
–  Idem, bij afronding van proeftuinen, 

communities of practice, studies, 
etc

–  Programmabrede presentatie t.b.v.  
specifieke doelgroepen

–  Inhoudelijke en / of financiële en / of 
publicitaire medewerking aan  
symposia / seminars van derden

– Werkbezoek, excursie
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Door de uitstroom van vele van deze onderzoekers naar 

organisaties van markt en beleid is ook sprake van door-

werking. Er zijn verbindingen van de wetenschappers 

met postdoctorale programma’s op hun terrein, ook 

buiten hun eigen universiteiten.

Praktijkacademie gebiedsontwikkeling

Dit door Habiforum, Nirov, VROM en IPO ontwikkelde  

product gaat onder de hoede van het Nirov verder met 

het bestaande en mogelijk nieuw aanbod, gericht op 

het versterken van het vakmanschap.

Internationaal

Internationale positionering 

Mede door een langdurige internationale samenwerking 

in het Habiforum-programma heeft Nederland zich een 

leidende positie verworven op het ruimtelijk vakgebied. 

Ook heeft het programma de hand gehad in nieuwe 

Europese onderzoeksprogramma’s. Vernieuwende en 

maatschappelijk urgente onderzoeksthema’s zijn door 

het programma op de agenda gezet.

Wetenschappelijk programma

Het wetenschappelijk onderzoek heeft grote vooruitgang 

geboekt, en ook in het internationale kennisnetwerk 

een prominente positie verworven. In de afzonderlijke 

rapportages hierboven van de clusters van het weten-

schappelijk programma is ingegaan op de internationale 

dimensies van dit programma. In de aparte publicatie 

over het gehele wetenschappelijke programma is 

complete informatie te vinden over dit onderwerp.

Praktijkprogramma

Vanaf de oprichting van Habiforum (2000) zijn de 

nodige activiteiten ondernomen ten aanzien van het 

verkennen en mobiliseren van buitenlandse expertise 

en ervaring. Dit is begonnen met de initiatie van de 

IFHP Working Party MILU (2000). Dat heeft geleid tot 

het Europese Interreg IIIc project MILUnet. Deze gang 

van zaken heeft model gestaan voor de uitbouwstrategie 

van het buitenlandprogramma van Habiforum. 

In hoofdstuk 2 wordt hier meer over gezegd.

In 2007 is een traject opgestart voor het vervolg van de 

Interreg-programma’s. Hiervoor is een project voorstel 

ingediend onder de naam ‘Climate Proof Cities’, dat het 

uiteindelijk niet heeft gehaald. Tegelijkertijd is een 

EU-projectvoorstel ‘Livinggreen’ ingediend en 

gehonoreerd. 

TARA en FP7 proposals 

TARA (TranAtlantic Research Agenda) is een netwerk 

van Europese en Noord-Amerikaanse wetenschappers 

die op basis van gezamenlijk geformuleerde ruimtelijke 

opgaven vergelijkend en complementair onderzoek 

willen gaan uitvoeren. Gewapend met deze gemeen-

schappelijk research-agenda zijn twee proposals van 

het Europese Zevende kaderprogramma (FP7) ontwikkeld. 

Dit betreft het Integrated Resource Management on 

Urban Areas (IRMA) dat rond het thema Urban 

Metabolism is ontwikkeld. Dit eerste voorstel heeft het 

net niet gehaald. Het tweede voorstel Sustainable 

Climate Integrated Coastal City Planning is in januari 

2009 ingediend. De bekendmaking van de beoordeling 

wordt rond de zomer van 2009 verwacht. 

Een voorlopig laatste TARA-bijeenkomst over het thema 

Spatial Adaptation to Climate Change is geweest in mei 

2009 in Dubrovnik (Kroatie). Dit Habiforum-initiatief 

zal in nauwe samenwerking met het National Smart 

Growth Institute van de University of Maryland worden 

voorbereid en in samenwerking met het Lincoln 

Institute for Land Policy worden gefinancierd. Ook hier 

is als voorheen de bedoeling om de interesse te peilen 

voor een gezamenlijke ontwikkeling van een onderzoek-

project waarbij de Amerikaanse en Europese initiatieven 

op elkaar worden afgestemd en een bredere cofinancie-

ringsbasis kan worden gecreëerd.
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Tabel 4.1 Programma Vernieuwend Ruimtegebruik in cijfers (Prognose) 

                 In e miljoen

Looptijd     6 jaar (2004 – 2009)

Totale projectkosten     66

Subsidie Bsik     30 
Ontvangen door
 Bedrijven 11,8
 Universiteiten (inclusief Alterra) 13,7
 Onderzoeksinstellingen   0,5
 Anderen 4,0

Bijdragen consortiumpartners   36
Opgebracht door  
 Bedrijven  7,0  
 Kennisinstellingen 18,7
 Overigen 10,7

    Aantal 

Proefschriften   Meer dan 40
Wetenschappelijke publicaties 
(indicator voor wetenschappelijke performance)    735
Overige wetenschappelijke uitingen   1.900
Onderzoeksrapporten en boeken   > 130
Websites   10
Proeftuinen en praktijkprojecten   216
Communities of practice   26
Nieuwe concepten en methoden   > 60
Bijdragen aan vastgelegde  ruimtelijke investeringen   51
Duurzame samenwerkingsverbanden wetenschap / praktijk / beleid   54
Trajecten van competentieontwikkeling   39
Gemiddeld bezoekers / maand www.Habiforum.nl, 2e kwartaal 2009   23.000 
Idem, www.nederlandbovenwater.nl    6.500
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Habiforum heeft de afgelopen jaren  
een bijdrage geleverd aan innovatie in 
het ruimtegebruik. Maar ondanks alle  
inspanningen en veranderingen ligt er 
juist nu een ambitieuze agenda op tafel. 
Partijen zullen zich de komende jaren het 
‘vak’ van ruimtelijke integratie eigen 
moeten maken: het vermogen om systeem-
grenzen te doorbreken en meerwaarde  
te halen uit combinerend vermogen. 

In de laatste midterm review heeft Habiforum een gele 

kaart gekregen. Dat is hard aangekomen, te meer daar 

Habiforum in alle eerdere beoordelingen steevast een 

grote pluim kreeg. Sinds deze gele kaart lijkt het er soms 

zelfs wel op dat de beeldvorming over wat Habiforum 

heeft opgeleverd, zelfs met terugwerkende kracht, 

kritischer wordt. Dit is een boeiend proces van beeld-

vorming, waaraan wij als Habiforum niet voorbij kunnen, 

maar ook niet willen gaan. Het lijkt er op het eerste 

gezicht op dat de Nederlandse samenleving en het 

openbaar bestuur niet meer willen investeren in een 

krachtige kennisimpuls in de domeinen van water, 

ruimte en infrastructuur. En dat vraagt ons inziens 

om een krachtig tegengeluid.

We hebben ons dan ook afgevraagd wat er is veranderd, 

waardoor het oordeel van Habiforum is verschoven 

van wat we toch wel kunnen noemen ‘himmelhoch

jauchzend’, naar – met een beetje gevoel voor over-

drijving – ‘zu Tode betrübt’. Het is moeilijk te vatten 

hoe een oordeel zo drastisch kan veranderen, temeer 

daar we hard kunnen bewijzen dat Habiforum meer 

heeft geproduceerd dan waarop ze zich vooraf heeft 

vastgelegd en er een krachtige band heeft bestaan 

tussen praktijkprojecten en wetenschappelijke projecten.

Het probleem lijkt vooral te zitten in het soort van 

kennis- en innovatie-impuls dat nodig is in het 

ruimtelijke domein. Naar ons inzicht is de urgentie 

van nieuwe kennis- en innovatie-impulsen in het ruimte-

lijke domein groter dan ooit. Maar in tegenstelling tot 

diverse andere impulsvoorstellen gaat het hier niet 

primair om een nieuwe productinnovatie, maar veel meer 

om een innovatie in het ruimtelijke systeem over de 

pijlers fysiek, sociaal en economisch heen. Het nieuwe 

programma moet gaan over het vermogen tot systeem-

integratie. We begrijpen dat niet iedereen direct inziet 

dat dit belangrijk is en dat dit ook een belangrijke 

innovatieopdracht is. We willen in dit deel van ons 

verslag het idee van innovatieve ruimtelijke systeem-

innovatie een nieuwe impuls geven. We zijn ervan 

overtuigd dat vele partijen dit idee en de noodzaak 

daarin volop te investeren, onderschrijven.

Nederland is niet af en gebiedsontwikkeling is belangrijk

Waar het met de ruimte naar toe gaat lijkt ons vrij helder. 

De verschillende schaalniveaus van gebiedsontwikkeling 

en de domeinen in gebiedsontwikkeling zoals water, 

ruimte, infrastructuur en wonen, zullen meer in elkaar 

verstrengeld raken. Hoewel organisaties blijven proberen 

Nederland is klaar
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om taken en bevoegdheden te scheiden, blijkt keer op 

keer dat gebiedsontwikkeling een samenhangend 

systeem is dat samenhangend moet worden bestudeerd 

en bestuurd. 

Innovatie = integratie

Het bijzondere van het ruimtelijke domein is dat de 

daar vereiste innovatie niet alleen een ingewikkelde 

combinatie is van nieuw technisch en sociaal vernuft. 

Het zal tevens primair gericht zijn op de integratie van 

functies en daarmee fysieke en sociale systemen die nu 

nog grotendeels apart functioneren. In Habiforum is al 

in belangrijke mate zichtbaar gemaakt waar systemen 

feitelijk met elkaar verstrengeld zijn geraakt terwijl ze 

nog als aparte systemen worden behandeld. We laten 

dat zien in de rode en groen-blauwe netwerken, maar 

ook in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en hun 

relatie met aanpalende natuurgebieden. Of de ontwik-

keling van Vogelaarwijken en de interrelaties met 

omliggende gebieden. Zowel in de negatieve zin 

van waterbedeffecten, als in de positieve zin van 

meekoppelende belangen en positieve uitstraling. 

Deze integratie zal echter nog tot veel hogere niveaus 

doorgaan. Dat stelt intense eisen aan de kennis- en 

kundeontwikkeling. Het is enerzijds nodig specifieke 

en hoogwaardige kennis te ontwikkelen over volkshuis-

vesting, bedrijventerreinen, vastgoed en zo verder. 

Tegelijkertijd is het nodig de fysieke kennis te verbinden 

met sociale, economische en bestuurskundige kennis. 

Er is in Habiforum een stap gemaakt, net als in zuster-

programma’s zoals Leven met Water en Transumo. 

Het is echter nodig om een volgende stap te maken naar 

een nieuwe vorm van systeemintegratie. Infrastructuur 

zal in de nabije toekomst zo vorm moeten krijgen dat 

het geen verstoring meer is van het gebied waar het 

doorheenloopt maar er waarde aan toevoegt. Water is 

een belangrijk structurerend element van ruimte. Het is 

zaak om water als een belangrijk meekoppelend belang 

te integreren in gebiedsontwikkeling en niet als een 

lastige watertoets nadat gebiedsontwikkeling heeft 

plaatsgevonden. De integratie van rode en groen-blauwe 

netwerken en de knopen in deze netwerken vereist een 

grote inspanning.

Specialisatie = fragmentatie = dreigend tekort aan 

combinerend vermogen

Het lastige en uitdagende is nu dat geen van de 

bestaande partijen – gemeenten, provincies, 

departementen, private partijen, advieswereld en 

kennisinstellingen – op eigen kracht in staat zijn om 

deze integratie van kennis en kunde te realiseren. 

Zij allen hebben hun eigen natuurlijke kerndoelen en 

kerncompetenties die gericht zijn op eigen beleid, 

op eigen marktkansen, op eigen adviespraktijken en 

eigen publicaties en disciplines. De interne beloning van 

al deze organisaties is er nu eenmaal eentje waarbij het 

eigen hemd nader is dan de gemeenschappelijke rok. 

Dat is geen cynische constatering maar eerder een 

interessant gegeven, waarop we de aanpak van 

gebiedsontwikkeling kunnen enten. Onze samenleving 

is een samenleving van gespecialiseerde organisaties. 

Specialisatie bracht welvaart en is zo een onmisbare 

kwaliteit in onze samenleving.

De toenemende graad van specialisatie heeft echter 

ook een schaduwzijde. Deze noemen we fragmentatie. 

Waar gespecialiseerde organisaties bestaan, de een 

gericht is op het maken van beleid, de tweede op het 

uitvoeren van beleid, een derde op het bouwen voor de 

markt, een vierde op het geven van advies dat direct 

helpt en een vijfde op het produceren van nieuwe 

kennis waar soms pas later behoefte aan is, is het 

gevaar van een zwak samenspel groot. Dan wordt 

specialisatie fragmentatie. 

Ieder bedenkt in het eigen domein nieuwe concepten 

en producten. Architecten bedenken nieuwe gebouwen, 

energie-experts bedenken nieuwe warmtekrachtkoppe-

lingen en energiezuinige kassen, maar deze worden pas 

realiteit als ze passen in een meeromvattend domein. 

Zodra productinnovaties domeingrenzen overstijgen, 

wordt innovatie een zaak van systeemintegratie. Voor 

systeemintegratie is het nodig dat de verschillende 

domeinen, zoals water, ruimte en infrastructuur, 

wederzijds erkennen dat ze elkaar nodig hebben. 

Vervolgens is het cruciaal dat ze belangstelling krijgen 

voor het programma van eisen van de andere partij. 

Daarna is het weer cruciaal dat ze op zoek gaan naar 

ongedachte combinatiemogelijkheden. Tenslotte is het 

Nederland is klaar
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nodig om de eigen blokkades, die deze combinatie-

mogelijkheid onmogelijk maken, te slechten. Daarvoor 

zijn krachtige impulsprogramma’s nodig. Er moeten 

namelijk grenzen worden geslecht die in vele decennia 

zijn opgebouwd en nog steeds worden opgebouwd. In 

een specialistische samenleving is het voor elke organi-

satie van groot belang om zich te onderscheiden. Alleen 

zo kan de organisatie zijn meerwaarde zichtbaar maken 

in netwerken. Er is dus een natuurlijke concurrentie. 

Deze concurrentie heeft waarde, maar kan leiden tot 

een dreigend tekort aan combinerend vermogen. 

Op weg naar ruimtelijke integratiekunde 

In het ruimtelijke domein blijft het van cruciaal belang 

dat er geïnvesteerd wordt in een toenemend combine-

rend vermogen. Dit kan gestimuleerd worden door 

impulsprogramma’s op het raakvlak van de domeinen 

die een zekere mate van onpartijdigheid in zich dragen. 

We zien deze trend al in de praktijk, daar waar overheden 

aanzetten tot gezamenlijke programmavorming, zoals 

in de zuidwestelijke Delta. Ook in diverse gebiedspro-

cessen maken partijen met verschillende ambities en 

problemen in samenhang mandjes van projecten die 

hen binden. Programmatisch werken is een complexe 

opgave die we misschien wel het beste kunnen 

benoemen als integratiekunde. Om deze te ontwikkelen 

is een grote gezamenlijke impuls in kennisontwikkeling 

en kennisintegratie nodig. Het is een illusie te verwachten 

dat er een organisatie is te vinden die de integratie 

regisseert. Velen regisseren. Hoogwaardige gebieds-

ontwikkeling blijft echter afhangen van het vermogen 

van velen om inzet te plegen en deze inzet met de 

inzet van anderen te verbinden. We hebben geleerd dat 

communities over de grenzen van organisaties daartoe 

in staat zijn. Habiforum heft zichzelf op. We hopen dat 

het gat dat daardoor kan vallen opgevuld wordt door 

nieuwe netwerkorganisaties die zich druk maken om 

de integratie van water, ruimte en infrastructuur met 

zorgvuldige adaptatie aan eisen van economie (groei, 

maar wel op duurzame wijze), de sociale behoeften aan 

identiteit (je onderscheiden en ook ergens toe behoren) 

en klimaat.

Het gelaagde karakter van de aanpak en het combinerend 

vermogen staan centraal op de vervolgagenda. 

Ondanks de slogan ‘decentraal wat kan, centraal wat 

moet’ van de Nota Ruimte, is het duidelijk geworden 

dat alle drie de lagen in onze decentrale eenheidsstaat 

cruciale rollen spelen, die intens op elkaar ingrijpen. 

Zonder adequate medewerking van het rijk blijkt 

gebiedsontwikkeling voor provincies, gemeenten, 

waterschappen, ontwikkelaars en bewoners lastig, 

zo niet onmogelijk. NederLandBovenWater (NLBW) 

adresseert in haar afsluitende Praktijkboek Gebieds-

ontwikkeling deel II van medio 2009 de helft van haar 

agendapunten aan het rijk met thema’s als interdeparte-

mentale samenwerking, een professioneel faciliterende 

rol, experimenteerruimte voor nieuwe instrumenten en 

anders denken over democratie en burgers. 

Tegelijkertijd bevat de agenda punten over de kwaliteit 

van het combinerende vermogen. Dat vereist dat partijen 

verantwoordelijkheden onderling (tijdelijk) verdelen en 

daarover ook verantwoordingsplicht hebben. Dat vereist 

betrokken invullingen van opdrachtgeverschap. Ook lijkt 

het nodig een nieuw paradigma te ontwikkelen waarbij 

gebiedsontwikkeling zijn basis gaat vinden in het beheer. 

Dit vereist een andere aanpak dan in het verleden waar 

beheer de laatste, vaak wat verwaarloosde fase was van 

bouwprocessen. Transparantie en betrouwbaarheid lopen 

als rode draden door de agendapunten voor markt-

partijen. We achten het goed mogelijk dat zich geheel 

nieuwe private partijen en netwerken ontwikkelen.

En ondanks vele jaren van aandacht over publiek-private 

samenwerking en voorzichtige successen, blijft dit 

thema hoog op de agenda staan. Nieuwe samenwer-

kingsmodellen zijn gewenst evenals meer wederzijdse 

vormen van prioriteitenstelling en verankering van 

kennis in mensen binnen organisaties. Verder is het 

cruciaal dat alle partijen gesprekken aangaan over de 

gewenste kwaliteiten voor gebiedsontwikkeling. 

De wetenschappelijke reflectie wordt in een nieuw 

programma alleen maar belangrijker. Maar het moet 

wel in staat zijn om de eigen disciplinaire verdieping 

te combineren met interdisciplinaire vormen van 

actieonderzoek. 
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Actie, vakmanschap en reflectie

Zulk een nieuwe agenda, uitgewerkt door partijen uit 

het vitale netwerk van Habiforum, kan voortbouwen op 

de prachtige producten die Habiforum heeft geleverd 

en levert. Ook kan gebruik gemaakt worden van de 

krachtige methode van gebiedsontwikkeling die 

Habiforum heeft ontwikkeld. Gebiedsontwikkeling is 

niet alleen integratie in termen van schalen en functies. 

Gebiedsontwikkeling vereist ook een hoogwaardige 

integratie van actie, vakmanschap en reflectie. Het 

komt ook alleen maar krachtig van de grond wanneer 

het deze drie kwaliteiten combineert: 

1  Het vermogen om over te gaan tot directe actie in een 

constellatie waar eigen doelen niet te bereiken zijn 

zonder samenwerking met en echte belangstelling voor 

de doelen en ambities van anderen. 

2  Het vermogen om bij alle partijen tot een doorgaande 

competentieontwikkeling te komen, gericht op multi-

functioneel denken en combinerend handelen. 

Figuur 5.1 Actie, vakmanschap en reflectie

3  Het vermogen om substantieel te investeren in (weten-

schappelijke) reflectie tijdens de (langdurige) processen 

van gebiedsontwikkeling. 

 

Er is een vervolg nodig waarin deze drie domeinen, 

die traditioneel apart zijn georganiseerd, in een nieuw 

programma worden gebundeld. Dit vereist in concrete 

gebiedsontwikkeling dat de processen van het project-

team verknoopt raken aan het proces van human resource 

management binnen de participerende organisaties en 

met de wetenschappers die nu vaak achteraf evalueren 

wat er mis ging, maar in het nieuwe programma online 

reflecties uitvoeren om de kennis die ze ontwikkelen 

direct productief te maken voor competentie- en 

actieontwikkeling. Daarmee wordt voorkomen dat een 

evaluatie problemen van het vorige in plaats van het 

huidige project oplost.

De drie kwaliteiten zijn pas te combineren als partijen 

gezamenlijk optrekken, elkaars kernwaarden erkennen 

en respecteren en hun onderlinge meerwaarde in de

 Krachtig handelend vermogen
–  Beleidsurgenties maken en 

extern koppelen
–  Intern orde op zaken om extern 

te schakelen
–  Helder arrangeren en 

dynamisch ontwikkelen

 Direct reflexief vermogen
–  Oprechte betrokkenheid én 

leerzame distantie
–  Internationaal erkend én kennis 

lokaal toetsen
–  Expert én bereid over eigen 

grenzen te kijken

 Vakmanschap gebiedsontwikkeling
–  Voeling met interne én externe 

praktijk
–  Verantwoordelijkheid nemen én 

vertrouwen geven
–  Inhoudelijk competent én combi-

natiegericht

 Actie en reflectie sychroniseren

  Actie en vakmanschap  
synchroniseren

 Kennis en kunde synchroniseren
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verschillen van kernwaarden vinden. Dat blijft een 

belangrijk punt van aandacht bij gebiedsontwikkeling. 

In het nieuwe programma staat centraal de ambitie om 

tot vitale gebiedsontwikkeling te komen in Nederland. 

En wel zodanig dat het in staat is de hoge kwaliteitseisen 

die de samenleving stelt zo te combineren dat de 

projecten snel, kosteneffectief en met steun uitgevoerd 

kunnen worden. Meer nog dan in Habiforum dient de 

nadruk te liggen op het intensief combineren van 

project- en programmatisch handelen, competentie-

ontwikkeling bij alle betrokken partijen en hoogwaar-

dige reflectie waardoor kennis optimaal wordt benut 

en tegelijkertijd ook wordt getest. Nu nog vinden alle 

project- en procesmanagers hun eigen aanpak uit. Dit zal 

ook zo moeten blijven, omdat gebiedsontwikkeling een 

unieke samensmelting is van de actoren ter plekke, 

de historie van het gebied, de competenties van betrok-

kenen, de mate van kennis over elkaar en vertrouwen 

in elkaar en de verdeling van middelen. Elke keer is het 

nodig om een unieke aanpak te ontwikkelen. 

Tegelijkertijd is het niet steeds effectief om ieder voor 

zich ‘aan te modderen’. Er is een agenda van competentie 

in gebiedsontwikkeling, die partijen met elkaar moeten 

delen om tot effectieve actie te komen. We verwijzen 

hier naar het afsluitende boek van NLBW. Meer nog dan 

in Habiforum dient de nadruk te liggen op het intensief 

combineren van gebiedsontwikkeling als project of 

proces en de competentieontwikkeling in de organisatie. 

Juist door competentieontwikkeling direct in gebieds-

ontwikkeling – en daarmee in een relationele verhouding 

met de andere partijen – expliciete aandacht te geven, 

zijn er ingrepen mogelijk bij stagnatie die nu nog niet 

mogelijk zijn. Dat komt juist omdat het in een ander 

domein gebeurt en juist ook omdat betrokkenen niet 

alleen worden aangesproken als functionaris maar ook 

als mens die iets wil met een gebied. Vele partijen zijn 

zich snel bewust aan het worden van deze aantrekkelijke 

verruiming van gebiedsgericht werken. We verwijzen 

naar recente workshops met Wenger waarin dit aspect 

expliciet op de agenda wordt geplaatst van gebieds-

ontwikkeling. Gebiedsontwikkeling begint vaak bij een 

intense belangstelling voor het bestaande beheer en 

bestaande drijfveren. En last but not least is er een nog 

intensere synchronisatie nodig tussen kennisontwik-

keling en actie in gebiedsontwikkeling. De kunst van 

synchronisatie is het respecteren van elkaars verschil-

lende oriëntaties om vervolgens uit die verschillen 

meerwaarde te halen. We verwijzen naar de recente 

reflectiecommissie zuidwestelijke delta (www.zwdelta.nl) 

om aan te tonen hoe de koppeling kennis en actie tot 

meerwaarde kan leiden. Steeds zal er sprake moeten 

zijn van een langjarige wederzijdse inspanning in de 

drie domeinen.
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Na tien jaar van kennisarbeid sluit 
Habiforum eind 2009 de deuren. In deze 
periode is er veel veranderd in de wereld 
van het ruimtegebruik. Functiemenging en 
gebiedsontwikkeling hebben een grote 
vlucht genomen. We kunnen spreken van 
een paradigmawisseling die grote gevolgen 
heeft voor de dagelijkse praktijk. 

Habiforum is tien jaar lang onderdeel geweest van 

deze dynamiek. Door mensen met elkaar in contact te 

brengen, door innovatieve praktijen te stimuleren, door 

systeemgrenzen te doorbreken. Dat zal ook doorwerken 

nadat Habiforum de deuren heeft gesloten. In het denken 

van mensen, in opgebouwde netwerken en in educatieve 

programma’s. De meest tastbare doorwerking bestaat 

ongetwijfeld uit de honderden publicaties die met 

betrokkenheid van Habiforum tot stand zijn gekomen. 

In dit overzicht geven we alle publicaties weer die naar 

ons oordeel hun relevantie hebben behouden, voorzien 

van een synopsis en een afbeelding van de voorkant 

van de publicatie. We hebben daarbij een chronologische 

volgorde gehanteerd, te beginnen bij het heden. 

Publicaties die in de loop van de tijd zijn herzien en 

opnieuw gedrukt, worden eenmalig vermeld. 

Dit overzicht is een van de manieren om het erfgoed 

van Habiforum voor de toekomst veilig te stellen.  

Het grootste deel van de publicaties zal nog geruime 

tijd te bestellen zijn en /of beschikbaar zijn op internet.  

Zo blijft de verspreiding van kennis ook na het einde 

van de programmaperiode doorgaan.

www.habiforum.nl

Bijlage� 190 publicaties in vogelvlucht
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NederlandBovenWater II
Praktijkboek Gebiedsontwikkeling
Dit praktijkboek van het programma Nederland-
BovenWater bevat nog meer verdieping en 
verbreding van leerervaringen dan deel I: 
geschiedenis, praktijkverhalen, handvatten, 
methodieken èn een toekomstagenda voor 
overheden, marktpartijen en wetenschap.  
Auteur: Peter van Rooy – met inbreng van  
250 professionals 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 806647 – 9 – 1 

Managing complex systems
Een bundel met bijdragen waarin ideeën uit de 
complexiteitstheorie worden toegepast binnen 
bestuurskundige beschouwingen allemaal 
toegepast op ruimtelijke projecten. Een van de 
eerste bijdragen die complexiteitstheorieën 
toepasbaar maakt binnen de bestuurskunde en 
de ruimtelijke wetenschappen
Auteurs: Geert Teisman, Arwin van Buuren,  
Lasse Gerrits (eds.)  
Uitgever: Routledge, London (UK)

Waal, Weelde, Wijds
Verbreden van het perspectief op de Waal voor 
een veilig en aantrekkelijk rivierlandschap 
Een ruimer perspectief, een bredere manier van 
kijken voor de uitwerking van de projectenvelop-
pen WaalWeelde. Een perspectief waarin niet 
alleen het water van de Waal, maar vooral het 
landschap en de kwaliteit van het rivierengebied 
centraal staat. 
Auteurs: Edwin van Uum, Roel van Gerwen e.a. 
Uitgave: Habiforum

Bridging the gap between market and social 
rented housing in six European countries?�
In deze internationaal vergelijkende studie naar 
de ontwikkeling van de huursector in verschil-
lende Europese landen wordt de ontwikkeling 
van de rol van de sociale en private huursector 
in de voorziening van woondiensten en in het 
vervullen van beleidsdoelen in zes Westeuropese 
landen beschreven en geanalyseerd. 
Auteurs: Marietta Haffner, Joris Hoekstra, 
Michael Oxley, Harry van der Heijden 
Uitgever: IOS Press Delft

The meaning of dwelling features
Conceptual and methodological issues 
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van 
een conceptueel en methodologisch kader voor 
het bestuderen van de betekenis van voorkeuren 
voor specifieke woningkenmerken. Omdat een 
veel in marketingonderzoek gebruikte methode, 
die is gebaseerd op de doel-middelenketen 
(kenmerk-consequentie-waarde), niet geschikt 
is voor het woondomein, is een uitgebreid doel-
middelenmodel ontwikkeld.  
Auteur: Henny Coolen 
Uitgever: IOS Press Delft 
ISBN: 978 – 1 – 58603 – 955 – 4 

Synergie in stedelijke netwerken
Tussen competitie en complementariteit 
Steeds meer is er in Nederland sprake van 
stedelijke netwerken. In dit boek worden de 
resultaten belicht van een groot onderzoeks-
programma dat als doel had de transformatie 
van steden in Nederland systematisch vanuit 
verschillende invalshoeken te belichten.  
Het boek bevat concrete handreikingen voor  
de praktijk.
Redactie: Willem Salet, Leonie Janssen-Jansen
Uitgever: SDU Uitgevers
ISBN – 10: 90 – 1213 – 052 – 2

2009
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Biodiversity conservation at business sites – 
options and opportunities 
Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol 
spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, 
juist vanwege hun ligging en landgebruik. 
Robbert Snep, landschapsecoloog bij Alterra 
aan de Wageningse Universiteit kwam met deze 
opmerkelijke conclusie in zijn onderzoek, waarop 
hij in februari 2009 promoveerde. 
Auteur: Robbert Snep
Uitgever: Alterra WUR
ISBN: 978 – 90 – 8585 – 305 – 3

Het kan wèl!�
Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam 
resultaat
Ruimtelijke ontwikkelingen lopen te vaak vast 
door onbegrip hoe om te gaan met verschillende 
standpunten en tegengestelde belangen.  
Dit boek laat zien dat er overeenstemming over 
goede plannen mogelijk is. Het is een afgewogen 
combinatie van theorie en praktijk, die iedereen 
kan helpen complexe ontwikkelingen in gang  
te zetten.
Auteur: Frans Evers, Lawrence Susskind
Uigever: MGMC
ISBN: 978 – 90 – 78171 – 05 – 8

Oneindig Laagland
Communities of practice als effectieve 
ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling 
Cradle-To-Cradle in gebiedsontwikkeling
Tien waardevolle aanbevelingen van een 
Community of Practice
Ruimtelijke opgaven zijn complex en taai. Vaak is 
op voorhand nog niet helder wat de aard van 
het probleem precies is, laat staan in welke 
richting de oplossing gezocht moet worden. 
Communities of Practice zijn productief gebleken 
te zijn in het aanpakken van dergelijke problemen. 
Deze publicatie bestaat uit twee delen:  
het eerste deel is de neerslag van gesprekken 
en werksessies met betrokkenen van praktijk-
projecten; het tweede deel gaat over het 
ontwerp van het gebiedsontwikkelings-
programma Oneindig Laagland. De publicatie is 
interessant voor iedereen die betrokken is bij 
duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland. 
Auteurs: Lidwien Reyn, Cees Anton de Vries
Uitgave: SenterNovem, Habiforum, 
Ministerie van VROM
ISBN: 90 – 327 – 0348

Aan Tafel
Meekoken in de keuken van Vathorst West  
en Noord
Eten doen we allemaal. De ingrediënten kiezen 
we elke dag opnieuw zorgvuldig uit. In het 
kookboek ‘Aan Tafel’ staan gerechten die 
bedacht zijn in het proces van gebiedsontwik-
keling in Vathorst West en Noord. Het resultaat? 
Vier gerechten (vier scenario’s) met een eigen 
identiteit, een eigen sfeer en een eigen 
belevingswaarde. 
Tekst: gemeente Amersfoort
Uitgave: gemeente Amersfoort

The Polycentric Metropolis Unpacked
Concepts, Trends and Policy in the Randstad 
Holland
This dissertation helps forward the debate on 
the polycentric metropolis: a) by contributing 
to conceptual clarity, b) by adding new empirical 
content, notably with regard to economic 
dynamics and relationships, and c) by advancing 
the related policy agenda. 
Auteur: Bart Lambregts 
Uitgever: Amsterdam Intitute for Metropolitan 
and International Development Studies 
(AMIDSt)
ISBN: 978 – 90 – 7524 – 698 – 8

45 – Reader Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit
Bundeling van praktijkervaring en intervisie 
projecten in de periode 2005 – 2008 over 
ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling. 
Auteurs: Peter Dauvellier, John Weebers, 
Annoesjka Wintjes
Uitgever: Habiforum

tafel!Aan

meekoken in de keuken van Vathorst West en Noord
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44 – Creatieve economie verandert de stad
Deze onderzoeksbundel bevat alle onderzoeken 
die zijn uitgevoerd in het kader van het project: 
‘CoP: Proeftuinen Creatieve Economie’. Ze 
ondersteunden het leerproces van deze CoP, 
waarin nieuwe strategieën voor de herontwik-
keling van oude industriële gebouwen en 
terreinen in de praktijk werden getoetst en 
verbeterd. Tevens bevat het de CoP-methode 
en de toepassing daarvan voor het leerproces 
over herontwikkeling voor de creatieve 
economie.
Auteurs: Tamara Metze, Jeroen Saris
Uitgever: Habiforum

Definitiestudie Afwegingskader ‘Naar een 
klimaatbestendig Nederland’ 
 Definitiestudie Fase 1, Kaders voor afweging 
(deelstudies 1-5)
Er is een afwegingskader in ontwikkeling 
waarmee de gevolgen van de klimaatverandering
meegewogen kunnen worden in ruimtelijke 
beslissingen. Hiervoor is begin 2008 een
definitiestudie verschenen en zijn er diverse 
pilots gestart om de definitiestudie te confron-
teren met de praktijk. Het geheel is verwoord in 
deze Routeplanner. Het afwegingskader vraagt 
aandacht voor de gevolgen op het gebied van 
veiligheid, biodiversiteit, leefbaarheid en 
economie. Het afwegingskader vraagt ook 
aandacht voor beleid van alle lagen van de 
overheid om de klimaatgevolgen tegemoet te 
treden. Op basis van deze ervaringen kan dan 
input geleverd worden voor een landelijk 
afwegingskader voor klimaatbestendigheid  
in grote ruimtelijke projecten. 
Eindredactie: Aalt Leusink

De governance van adaptatie
Bouwstenen voor een afwegingsproces 
(deelstudie 1)
Auteurs: Arwin van Buuren, Geert Teisman,  
Peter Driessen, Marleen van Rijswick, Tejo Spit, 
Piet Rietveld, Willem Salet. 
Uitgever: De Nationale Onderzoeksprogramma’s 
Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum

Vernieuwend Ruimtegebruik

Tamara Metze
Jeroen Saris

Creatieve economie verandert 
de stad
Onderzoeksbundel Proeftuinen Creatieve Economie

Habi_deel_Metze  29-5-2009  12:33  Pagina 1

Klimaatbestendige inrichting van Nederland
Opgave voor de Rijksoverheid?� 
Een verkenning vanuit de praktijk voor het 
nationaal niveau (deelstudie 2)
Auteurs: Ad Jeuken, Marjolein Mens,  
Judith ter Maat, Frans Klijn 
Uitgever: De Nationale Onderzoeksprogramma’s 
Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum

De provincie klimaatbestendig
Afweging klimaat en ruimte op provinciaal niveau 
(deelstudie 3)
Auteurs: Liesbeth Schipper, Sander de Vuyst, 
Pascal Lamberigts, Rob Bonte, Hilde van Duijn 
Uitgever: De Nationale Onderzoeksprogramma’s 
Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum

Waalweelde klimaatbestendig
Afweging klimaat en ruimte op locaal en 
regionaal niveau (deelstudie 4)
Auteurs: Erik Opdam, Brendan McCarthy, 
Janneke Hagens, Toine Smits, Emiel Kater 
Uitgever: De Nationale Onderzoeksprogramma’s 
Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum
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Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig
Afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau 
(deelstudie 5)
Auteurs: Nathalie Asselman, Jaap Kwadijk,  
Judith ter Maat, Lissy Nijhuis 
Uitgever: De Nationale Onderzoeksprogramma’s 
Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum

 
 
 
 
 
 

Rivierverruiming Overdiepse polder
Nederland leeft met water. Om te zorgen dat 
het rivierengebied ook in de toekomst veilig 
blijft, is meer ruimte voor water nodig.  
De Overdiepse Polder is één van de plaatsen 
waar de rivier meer ruimte krijgt. Een bijzonder 
project, omdat de bewoners de uiteindelijke 
oplossing aandroegen: het terpenplan.  
Een duurzame oplossing voor de veiligheid  
en het agrarisch gebruik van de polder.  
De verwachting is dat de uitvoering in 2010  
kan starten. 
Auteur: Peter van Rooy 
Uitgave: Waterschap Brabantse Delta, Habiforum 

Rivierverruiming 

Overdiepse Polder

Programma Ruimte voor de Rivier

In 1993 en 1995 kreeg het Nederlandse rivierengebied te maken met extreem hoogwater. In 1995 werd zelfs gevreesd voor 
het bezwijken van dijken. De jaren daarna is nagedacht over de toekomstige bescherming tegen hoogwater. In 2000 
concludeerde de regering dat met het oog op de klimaatveranderingen (en de verwachte stijging van de zeespiegel en rivier-
afvoeren) een andere aanpak nodig was. Enkel het verhogen van dijken is geen duurzame oplossing. Daarom is besloten om 
de rivieren meer ruimte te geven en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren. 

Na een uitgebreide verkenning van mogelijke oplossingen, heeft het rijk eind 2005 het programma ‘Ruimte voor de rivier’ 
vastgesteld met een samenhangend pakket maatregelen. Een ambitieus programma met twee doelstellingen. Het beschermen 
van het rivierengebied en ieder die er woont en werkt tegen overstromingen is het hoofddoel. Daarnaast moet het rivieren-
gebied ook mooier en aantrekkelijker worden.

Het programma omvat 39 maatregelen in het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en de benedenloop van de Maas. 
Variërend van rivierverruiming door dijkverlegging of het vergraven van uiterwaarden tot meer technische ingrepen door 
kribverlaging. Op sommige plaatsen is aanvullende dijkverbetering nodig. Met dit pakket aan maatregelen kunnen vanaf 
2015 Rijn en Maas meer water veilig naar zee afvoeren. Het programma Ruimte voor de Rivier valt onder de verantwoor-
delijkheid van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier coördineert de 
uitvoering van het programma. De planstudie voor de maatregelen en de feitelijke uitvoering geschiedt door het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat), provincie, waterschap of gemeente.

Rivierverruiming Overdiepse Polder

De Overdiepse Polder is één van de plaatsen waar de rivier meer ruimte krijgt. Een bijzonder project, omdat de bewoners/
ondernemers in de polder zich gezamenlijk al vroeg op deze ontwikkeling oriënteerden en de uiteindelijke oplossing 
aandroegen: het terpenplan. Een duurzame oplossing voor de veiligheid en het agrarisch gebruik van de polder. Gemiddeld 
eens in de 25 jaar zal er rivierwater door de polder stromen. Dat leidt tot een daling van het hoogwater op de Bergsche Maas 
van circa 27 cm ter hoogte van de Overdiepse Polder. Die waterstandsdaling is ver bovenstrooms nog merkbaar. 

Provincie Noord-Brabant heeft het terpenplan samen met de betrokken overheden, een consortium van adviesbureaus en een 
zeer actieve participatie van de belangenvereniging Overdiepse Polder verder uitgewerkt. Het rijk heeft waterschap Brabantse 
Delta gevraagd om de uitvoering te verzorgen. De provincie blijft verantwoordelijk voor de grondverwerving. Ook in de 
uitvoeringsfase zullen de andere bestuurlijke partners en de belangenvereniging betrokken blijven. 

De polder staat vanaf 2010 een nieuwe gedaantewisseling te wachten. Een ingrijpende maatregel voor het landschap én 
de bewoners/ondernemers in de polder. Niet alle bedrijven kunnen immers in de polder blijven. Een aantal ondernemers zal 
de komende jaren elders een nieuw bestaan opbouwen. Langs het Oude Maasje komt een nieuwe primaire waterkering te 
liggen, die een weerspiegeling vormt van de huidige dijk aan de noordzijde van de polder. Het gebied tussen de nieuwe dijk 
en het Oude Maasje krijgt een natuurbestemming. Aan de noordzijde van de nieuwe dijk bieden straks hooggelegen terpen 
plaats voor negen agrarische bedrijven. Als daarna alle bestaande boerderijen zijn gesloopt, wordt de huidige dijk aan de 
noordzijde verlaagd. En met de aanleg van nieuwe paden kunnen fietsers en wandelaars straks een ‘rondje polder’ maken. 
Rond 2015 is dan sprake van de Nieuwe Overdiepse Polder voor een duurzaam agrarisch landgebruik en meer ruimte voor de 
afvoer van Maaswater. 

Programma Ruimte voor de Rivier
Website: www.ruimtevoorderivier.nl

Rivierverruiming Overdiepse Polder
Website: www.overdiepsepolder.nl
Waterschap Brabantse Delta: Postbus 5520, 4801 DZ  Breda
(Telefoon 076 - 564 10 00)
Provincie Noord-Brabant: Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
(Telefoon 073 - 680 81 65)

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de 39 maatregelen in het 
kader van het programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken 
regionale overheden en Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen 
tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt 
aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in 
economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. 
Meer weten over het programma: www.ruimtevoorderivier.nl

Rivierverruiming Overdiepse Polder
Projectplan
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Learning to innovate
A series of studies to explore and enable 
learning in innovation practices
Suzanne Verdonschot gaat in haar proefschrift 
in op de overgang van een industriële economie 
naar een kenniseconomie en de eisen die dat 
stelt aan kennisontwikkeling en innovatie.  
Zij concentreert zich daarbij op de vraag welke 
factoren het leerproces bevorderen en op de 
vraag hoe deze factoren doelbewust kunnen 
worden ingezet om innovatie te ondersteunen. 
Auteur: Suzanne Verdonschot 
ISBN: 978 – 90 – 365 – 2875 – 7
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Groen-blauwe netwerken in 
duurzame gebiedsontwikkeling

Habiforum   Wageningen UR

Paul Opdam

Groen werkt beter
Kansen voor bedrijventerreinen en natuur
Bedrijventerreinen kunnen bijdragen aan leef-
baarheid. Aan het landschap waarin de mens 
werkt, wordt niet altijd evenveel aandacht 
geschonken. Vooral bij bedrijventerreinen 
ontbreekt het aan architectonische vormgeving, 
esthetische kwaliteit en kwalitatief groen.  
Uit onderzoek blijkt dat natuurontwikkeling op 
bedrijventerreinen potentie heeft. Met relatief 
eenvoudige inrichtingsmaatregelen kan de 
biodiversiteit aanzienlijk worden verhoogd. 
Auteurs: Geert-Jan Verkade, Robbert Snep,  
Ton Rutjens, Henk Bouwmeester 
Uitgever: SDU (verschijnt najaar 2009)  
ISBN: nnb

Netwerkleren
Ondernemen met gemene problemen 
Dit boek beschrijft netwerkleren aan de hand 
van vier parallelle leerstromen: ontdekken, 
participeren, ontwerpen en ondernemen. 
Binnen elk van deze leerstromen worden 
verschillende thema’s belicht die met spring-
plankverhalen uit de praktijk van Habiforum  
zijn geïllustreerd. Het perspectief is die van  
de ‘intuimelende professional’ die zich plotseling 
bewust wordt dat hij zich middenin een gemeen 
probleem bevindt. Het gevoel dat gemene of 
complexe problemen volstrekt anders zijn en 
zich op geen van de bekende manieren laten 
aanpakken of oplossen, is het splijtend argument 
voor netwerkleren. Netwerkleren wordt – in al 
zijn verscheidenheid – gekenmerkt door onder-
nemend omgaan met die gemene problemen. 
Daarmee word je niet alleen verder geholpen in 
je project of programma, maar het levert een 
belangrijk bijproduct op, namelijk praktische 
wijsheid: het vermogen innovatief te handelen  
in de actuele praktijk. 
Auteurs: Marc Coenders, Robert Bood 
(verschijnt najaar 2009) 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: nnb

Groen-blauwe netwerken in duurzame  
gebiedsontwikkeling
Verbinding tussen landschap en mens 
Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling kan beter 
met ‘Groen-blauwe’ netwerken. In gebieds-
ontwikkeling besluit men over het multifunctio-
neel aanpassen van de fysieke ruimte aan nieuwe 
wensen en toekomstige ontwikkelingen. In de 
huidige praktijk wordt veel aandacht besteed 
aan het sociale en bestuurlijke proces. Vaak 
blijft buiten beschouwing of de voorgenomen 
verandering van het fysieke landschap duur-
zaam is en leidt tot de afgesproken verbetering. 
Onderzoek van WUR laat zien hoe dat met 
Groen-blauwe netwerken beter kan.
Auteur: Paul Opdam
Uitgever: Habiforum / Wageningen UR 
(verschijnt augustus 2009)
ISBN: 978 – 94 – 90287 – 03 – 0

Ruimtelijke Kwaliteit in gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke kwaliteit is een containerbegrip met 
vele betekenissen, variërend in tijd, plaats, belang 
en schaalniveau. Iedereen interpreteert het 
begrip anders, en daardoor heeft het weinig of 
geen bindende werking meer in gebiedsontwik-
kelingsprocessen. Ook al worstelen we met het 
begrip, het krijgt tegelijkertijd veel aandacht 
van ruimtelijke planners, niet in de laatste plaats 
vanuit het normatieve uitgangspunt dat de 
kwaliteit moet verbeteren. In dit boek wordt 
het begrip ruimtelijke kwaliteit opnieuw 
gedefinieerd en hanteerbaar gemaakt voor 
toepassing in gebiedsontwikkeling. Het laat niet 
alleen zien dat ruimtelijke kwaliteit in processen 
gemaakt wordt, maar ook welke hulpmiddelen 
beschikbaar zijn om in dat proces tot een 
goede kwaliteit te komen. 
Auteur: Leonie Janssen-Jansen, Erik-Hans Klijn, 
Paul Opdam,  
Uitgever: Habiforum (verschijnt augustus 2009) 
ISBN: 978 – 94 – 90287 – 05 – 4
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Economische waardering van omgevingskwaliteit 
Casestudies en toepassingen in de MKBA 
Veranderingen in ruimtelijke planning en vorm-
geving en het doen van publieke investeringen 
hebben vaak omvangrijke effecten, niet alleen  
in termen van geld, maar ook in termen van 
effecten die doorgaans niet in geld zijn uitge-
drukt. Omdat deze niet-financiële kosten en 
baten moeilijk in omvang te vergelijken zijn met 
de kosten en baten die wel in geld zijn uitgedrukt, 
worden zij doorgaans niet meegenomen in  
de berekening van project gerelateerde wel-
vaartseffecten. Dit boek presenteert daarom 
mogelijkheden om deze niet-financiële, maar 
mogelijk zeer waardevolle kosten en baten,  
toch een prijs te geven. Doel hiervan is deze 
kosten en baten beter vergelijkbaar te maken 
met de financiële kosten en baten, waardoor  
zij in economische berekeningen omtrent de 
welvaartseffecten van overheidsbeslissingen  
en -investeringen een prominentere rol gaan 
spelen.  
Auteurs: Mark Koetse, Piet Rietveld 
Uitgever: SDU uitgevers 
ISBN: nnb

Toolbox ‘Samen vernieuwen in de praktijk’
Het modelleren van ruimtegebruiksverandering 
heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. 
Diverse nieuwe benaderingen zijn in ontwikkeling 
en toepassingen strekken zich uit van historische 
ontwikkelingen van ontbossing en cultivatie, 
hedendaagse verstedelijkingsproblematiek tot de 
toekomstige gevolgen van klimaatsverandering. 
Naar aanleiding van het LUMOS-pro project is 
een internationaal overzicht van de methodo-
logische vooruitgang en belangrijke nieuwe 
toepassing daarvan gemaakt.  
Auteur: Suzanne Verdonschot e.a. 
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum (verschijnt 
september 2009) 
ISBN: 978 – 903137 – 466 – 3

These routes are made for walking
Beleving van ruimte: Belevingswaarde kan worden 
onderscheiden in gebruikswaarde, beleving  
van esthetiek, beleving van het verhaal, en toe-
eigeningswaarde. Die waarden zijn verschillend 
voor typen recreanten. Beheerders kunnen de 
verdeling van 2 / 3 van de recreanten sturen 
door parkeerplaatsen en uitgezette wandel-
routes. Zonering naar waardebeleving kan het 
beste door middel van parkeerplaatsen.  
Dit blijkt uit promotieonderzoek in het Nationaal 
Park Dwingelderveld.  
Auteur: Ramona van Marwijk 
Uitgever: Wageningen UR (verschijnt sept 2009) 
ISBN: nnb

Duurzame Stedenbouw, Sustainable  
Urban Design 
Perspectieven en Voorbeelden
De tweede en herziene editie van dit voorbeel-
denboek bevat een nieuw en actueel essay en 
biedt een verslag van een kopstukkendiscussie.  
Het boek behandelt zes (geactualiseerde) 
Nederlandse voorbeelden, vier voorbeelden uit 
de eerste editie en twee nieuwe voorbeelden. 
Auteurs: Femke Adriaans, Martin Dubbeling,  
Fred Feddes, Antony Marcelis, Corné van 
Overveld, Hein Struben, Dirk van der Veen, 
Jeroen de Vries, Maarten Witberg, Eric Zinger 
Uitgeverij: Blauwdruk Wageningen (verschijnt 
september 2009) 
ISBN: nnb 
ISBN: 90 – 75271 – 19 – 4 (=nr van versie 2004) 

Privaat beheerde woondomeinen
Duiding van een fenomeen. Een beloftevol of 
afschrikwekkend toekomstbeeld? 
Dit boek gaat over Privaat beheerde Woon-
domeinen, dat zijn woongemeenschappen waar 
de bewoners zelf eigenaar zijn van de publieke 
ruimte op het domein en het beheer daarvan 
dus dikwijls ook zelf op zich nemen. Wat in 
gewone wijken openbare ruimte is, is hier in 
private handen. In dit boek bestuderen we dit 
fenomeen vanuit het perspectief van de bewoner, 
van de gemeenschap, van de (gemeentelijke) 
overheid en van de markt. 
Auteurs: Mark van Twist, Geke van Velzen (red.)
Uitgevers: Berenschot Fundatie, Habiforum



8

Op de rand
Gebiedsontwikkeling op de grens van stad en 
land (werktitel) 
Deze publicatie beschrijft ervaringen vanuit een 
CoP en richt zich op de overgang van de stad 
en het gebied er omheen, waar de traditionele 
agrarische functie steeds minder de inrichter 
en beheerder van het landschap is. De regionale 
gebiedsontwikkeling die daarvoor nodig is, 
betekent altijd samenwerking tussen meerdere 
publieke partijen: doorgaans meer dan één 
gemeente, de provincie, het waterschap of het 
Rijk. Partijen op één lijn krijgen, aan het werk 
zetten en de kwaliteit hoog houden was altijd 
een punt van aandacht in de praktijk van de 
deelnemers. Met discussies en gebiedsbezoeken 
zijn de leerpunten uit elkaars praktijk gehaald en 
adviezen aan elkaar verstrekt. Deze publicatie 
gaat in op de leerpunten en zeven voorbeeld-
projecten.
Auteurs: Erik Opdam, Len Duffhues, Arend 
Middelburg (NovioConsult)
Uitgever: Habiforum (verschijnt september 2009)
ISBN: nnb
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Helpt herstructurering?� 
Effecten van stedelijke herstructurering op 
wijken en bewoners
Veel naoorlogse wijken maken op dit moment 
grote veranderingen door. Centraal in dit 
onderzoek staat de vraag of de stedelijke 
herstructurering een duurzame oplossing biedt 
voor bestaande problemen in naoorlogse wijken. 
De conclusie van het onderzoek is dat op al 
deze terreinen vaak niet veel vooruitgang is 
geboekt. 
Auteurs: Erik van Bergeijk, Anita Kokx,  
Gideon Bolt, Ronald van Kempen
Uitgever: Universiteit Utrecht 
ISBN: 978 – 90 – 5972 – 287 – 3

The Evolution of a Creative Industry
The industrial dynamics and spatial evolution of 
the global fashion design industry 
Bijna een kwart van de Nederlandse mode-
ontwerpers woont en werkt in Amsterdam. 
Andere steden, zoals Utrecht en Arnhem,  
leiden goede modeontwerpers op, maar zien 
hun studenten vertrekken na de studie. 
Waarom is Amsterdam een magneet voor  
nieuw talent? Dat is het onderwerp van het 
proefschrift van Rik Wenting van de Universiteit 
Utrecht. 
Auteur: Rik Wenting 
Uitgever: Universiteit Utrecht 
ISBN: 978 – 90 – 393 – 4875 – 8

Ruimte tussen overheid en markt
Met concessies naar transparantie en 
effectiviteit
In het veld van de ruimtelijke ontwikkeling zien 
we (schijnbaar) nieuwe rolverdelingen tussen 
overheden en bedrijfsleven. Dit essay stelt dat 
het concessiemodel een interessant perspectief 
biedt voor het vormgeven van samenwerking 
tussen markt en overheid, gezien de veranderde 
rollen, opvattingen en opgaven.  
Auteur: Bram van de Klundert 
Uitgever: Habiforum

Bovenstad
Het ontdekken en maken van de gelaagde stad 
Zwevend boven de Randstad lijken alleen de 
daken maagdelijk. De keurig aangeharkte 
grindvelden vertegenwoordigen een enorm 
bouwpotentieel. Dit boek gaat over hoe dit 
potentieel tot ontwikkeling gebracht kan 
worden: praktische en prikkelende ideeën  
om het dak op een grotere schaal te gaan 
benutten. 
Auteurs: Jan Brouwer, Ed Melet  
Uitgever: SDU Uitgevers 
ISBN: 978 – 9 – 01212 – 648 – 9

Van Wijken Weten 
Beleid en praktijk in de stedelijke vernieuwing
Veel Nederlandse stadswijken veranderen de 
laatste jaren door sloop en nieuwbouw, maar 
leidt stedelijke vernieuwing ook tot een betere 
wijk en meer woonplezier voor bewoners? In dit 
boek komt een groot aantal thema’s aan de 
orde die samen een illustratie vormen van de 
veelomvattendheid van de vernieuwingsopgave. 
Auteurs: André Ouwehand, Ronald van Kempen, 
Reinout Kleinhans & Henk Visscher (red.) 
Uitgever: Delft University Press, Amsterdam 
ISBN: 978 – 90 – 5199 – 520 – 6

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Synopsis van verkenning
Het gebied de Oude Maasarm Ooijen-Wanssum 
kenmerkt zich door een hoogwaterproblematiek. 
Er kwam een verkenning die duidelijk moest 
maken welke maatregelen of combinaties 
daarvan een oplossing voor het hoogwater-
probleem konden bieden. In deze publicatie  
een verslag van die verkenning. 
Auteurs: Keesjan van den Herik, Peter van Rooy 
Uitgever: Habiforum
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Nieuwe ideeën voor oude gebouwen
Creatieve economie en stedelijke herontwikkeling
Dit boek geeft zeven praktische ontwikkelings-
strategieën voor de herontwikkeling van 
voormalige industriële complexen tot succes-
volle creatieve bolwerken. Hoe beter het 
samenspel tussen kunst en commercie, hoe 
sterker het concept, hoe sterker de economische 
waarde en culturele betekenis. 
Auteurs: Jeroen Saris, Simon van Dommelen, 
Tamara Metze 
Uitgever: NAi Uitgevers 
ISBN: 978 – 90 – 5662 – 449 – 1

The institutionalisation of European spatial 
planning
The main analysis of this dissertation examines 
the extent to which the European spatial 
planning agenda has become embedded in 
policy-making, in particular in ongoing discus-
sions about the future of EU territorial 
cohesion policy. 
Auteur: Bas Waterhout 
Uitgever: Delft University Press 
ISBN: 978 – 1 – 58603 – 882 – 3

Impact van EU regelgeving op de Nederlandse 
Ruimtelijke Ordeningspraktijk
Vijf voorbeelden van gebiedsontwikkeling
Is het Europese sectorbeleid al of niet 
ondersteunend voor wat betreft het nationaal 
ruimtelijk gebiedsgericht beleid en op welke 
wijze werkt Europees sectorbeleid in op dit 
beleid? Is de invloed van Europees sectorbeleid 
(EU-regelgeving) inhoudelijk minder groot dan 
de gevolgen in termen van hoe beleidsprocessen 
verlopen? Kunnen resultaatverplichtingen van 
EU richtlijnen leiden tot inhoudelijk betere 
plannen? 
Dit zijn centrale vragen in deze uitgave, die 
tevens beleidsaanbevelingen geeft (adressanten, 
acties & effecten). 
Auteurs: Wil Zonneveld, Jan Jacob Trip,  
Bas Waterhout 
Uitgave: TU Delft / OTB (2008)

Disconnected innovations. New urbanity in 
large-scale development projects
Zuidas Amsterdam, Orestad Copenhagen and 
Forum Barcelona
This dissertation examines how the ambition to 
become a new integrated urban place has been 
conceived and developed and questions to what 
extent new urbanity has developed into a valid 
social norm, capable of influencing major actors 
paths of action. 
Auteur: Stan Majoor 
Uitgever: Eburon 
ISBN: 978 – 90 – 5972 – 238 – 5

Buurten bij beleidsmakers
Stedelijke beleidsprocessen, bewonerspartici-
patie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse 
stadswijken in Nederland
In dit proefschrift staan vragen centraal als 
heeft de manier van samenwerken tussen de 
professionals invloed op de beleving en het 
gedrag van de bewoners? En is het belangrijk 
dat bewoners en beleidsmakers een sterke 
binding met elkaar hebben? 
Auteur: Erik van Marissing   
Uitgever: Nederlanddse Geografische Studies, 
Universiteit Utrecht 
ISBN: 978 – 90 – 6809 – 420 – 6

Essays on housing supply, land-use regulation 
and regional labour markets
Doorgaans denkt men dat regionale dynamiek 
begint bij banengroei die dan vervolgens leidt 
tot groei van de werkgelegenheid. Maar een 
nauwkeurige analyse levert op dat in Nederland 
de woningbouw leidend is, die trekt werkenden 
aan en dat zorgt op zijn beurt voor banengroei. 
Dit leidt tot een omkering van het gangbare 
denken over de relatie tussen wonen en werken.
Auteur: Wouter Vermeulen 
Uitgever: Tinbergen Institute, VU Amsterdam 
ISBN: 978 – 90 – 5170 – 773 – 1



Vernieuwend Ruimtegebruik

Wouter PC van Gent

The Context of Neighbourhood 
Regeneration in Western Europe
A Comparative Study of Nine Neighbourhoods Undergoing 
Physical and Social Economic Regeneration 

Habi_deel_omslag van gent:Opmaak 1  15-9-2008  15:38  Pagina 1
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42 - Woonkeuzes in vier arme buurten in 
Amsterdam en Den Haag
Resultaten van de Buurtsurvey
In 2003 is binnen het Corpovenista onderzoeks-
programma het onderzoek ‘Woonkeuze, 
keuzebeperkingen en buurtbeleving van 
bewoners in concentratiegebieden’ gestart,  
om de verspreiding van arm en rijk te 
bestuderen. De Buurtsurvey waarover in dit 
rapport wordt geschreven vormt het derde 
deel van dit meerjarige‘woonkeuze-onderzoek’. 
Auteurs: Wenda van der Laan, Bouma Doff, 
Marco van der Land 
Uitgever: Habiforum (2008)

 

Railway development
Impacts on urban dynamics
This book addresses the role of railways in urban 
development. How will the renaissance of railways 
affect European cities since the end of the 20th 
century (especially the development of high-
speed rail and light rail links). 
Auteurs/eds: Frank Bruinsma, Eric Pels,  
Hugo Priemus, Piet Rietveld, Bert van Wee 
Uitgever: Physica Verlag 
ISBN: 978 – 3 – 7908 – 1971 – 7

Spatial analysis in support of physical planning 
Op de open gebieden tussen stad en platteland 
moeten we zuinig zijn. Alles draait om slim beleid. 
Dit proefschrift brengt nieuwe inzichten.  
Eric Koomen analyseerde in zijn proefschrift 
enkele ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste 
jaren. Daarbij onderzocht hij de effectiviteit van 
ruimtelijke beleid en simuleerde hij mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. 
Auteur: Eric Koomen 
Uitgave: in eigen beheer 
ISBN: 978 – 90 – 8659 – 206 – 7

Vernieuwend Ruimtegebruik

Wenda van der Laan Bouma-Doff &
Marco van der Land

Woonkeuzes in vier arme buurten in
Amsterdam en Den Haag
Resultaten van de Buurtsurvey

Habi_deel_omslag vd laan:Opmaak 1  20-3-2008  14:02  Pagina 1
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WoonWerk!� 
Wegen naar functiemenging in de stad 
Hoe breng je wonen en werken samen in de stad, 
hoe meng je de functies? Habiforum vroeg ruim 
dertig deskundigen uit praktijk, beleid en 
wetenschap naar hun visie en ervaringen met 
‘functiemenging’, en bundelde deze in WoonWerk!: 
een boek vol handvatten voor een nieuwe aanpak 
van stedelijke ontwikkeling. 
Redactie: Wouter Groote, Micha de Haas, 
Marjoke Hoeve, Ellen Peper, Erik Wiersema 
Uitgever: SDU Uitgevers 
ISBN: 978 – 90 – 12 – 12021 – 0

De grenzeloze regio
Praktijkboek regionale strategieën
Verrommeling van ons landschap en files zijn 
topprioriteit van de nationale politiek, terwijl 
het gaat om problemen met een typisch 
regionaal schaalniveau. Een aantal regio’s heeft 
zich georiënteerd op het oplossen van enkele 
van deze regionale vraagstukken. Dit boek 
geeft een verzameling van een aantal ‘best 
practices’. 
Redactie: Jan Brouwer, Willem Buunk, Ton 
Rutjens, Jeroen Saris, André Schaminée 
Uitgever: SDU Uitgevers 
ISBN: 978 – 901 – 212 – 455 – 7 – 7

Functiescheiding voorbij
Ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
Nederland, als één van de dichtstbevolkte 
landen ter wereld, moet intelligent omgaan met 
de ruimte die ze heeft. Meervoudig en 
intensiever ruimtegebruik is daarvoor een 
goede manier. Deze publicatie geeft een 
impressie van vier jaar ervaringen met en 
overwegingen bij meervoudig ruimtegebruik. 
Auteurs: Huib Haccoû, Fred Feddes,  
Sjoerd Steenbergen 
Uitgever: SDU Uitgevers 
ISBN: 97 – 890 – 1211 – 588 – 9

Output 10 – Goed opdrachtgeverschap  
als opdracht
‘Gebiedsontwikkeling staat of valt met goed 
opdrachtgeverschap’, aldus Friso de Zeeuw, 
praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft 
en Fred Schoorl, directeur Nirov. Zij doen deze 
uitspraak in deze door hen samen uitgegeven 
publicatie. De publicatie is tot stand gekomen 
naar aanleiding van de Week van de Gebieds-
ontwikkeling eind 2006 aan de TU Delft en door 
het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling 
geïnitieerde verdiepende interviews met 
verschillende opdrachtgevers. 
Redactie: Partners van Meerjarenprogramma 
Gebiedsontwikkeling 
Uitgever: Nirov

MILUnet: multifunctional intensive land use
Principles, practices, projects and policies
Dit boek doet verslag van de pogingen van een 
internationale groep van expert, om meervoudig 
ruimtegebruik in steden en regio’s te promoten. 
Het doel van MILU (Multifunctional Intensive Land 
Use) is om het gebruik van land in ruimte en tijd 
te combineren, om zo de kwaliteit van de 
omgeving te optimaliseren. 
Redactie: Huib Haccoû, Tjeerd Deelstra,  
Arun Jain, Volkmar Pamer, Karolina Krosnicka, 
Rob de Waard 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 806647 – 4 – 6

MILUnet guide
Practitioners’ handbook for multifunctional 
intensive land use
Het programma MILUnet heeft een methodiek 
opgeleverd voor ruimtelijke projecten:  
het Implementation Lab. Dit is een interactieve 
sessie, waarin internationale experts hun kennis 
inbrengen om een ruimtelijke opgave op lokaal 
niveau aan te pakken. Deze publicatie beschrijft 
ervaringen die met deze methodiek zijn 
opgedaan.
Auteurs: Huib Haccoû, Tjeerd Deelstra, Arun Jain, 
Volkmar Pamer, Karolina Krosnicka,  
Rob de Waard (eds.) 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 86647 – 4 – 6

2007
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Achter open deuren
De RLG heeft in opdracht van IPO onderzocht 
hoe provincies het beste met gebiedsontwikkeling 
om kunnen gaan. De centrale conclusie is dat 
gebiedsontwikkeling een goed instrumentarium 
is om samenhangende complexe problemen met 
hoge urgentie in een gebied aan te pakken.  
Deze publicatie met dvd vormen samen een 
advies over de provinciale regierol bij gebieds-
ontwikkeling. 
Uitgever: Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) 
ISBN: 978 – 90 – 77166 – 222

Airports as Cityports in the City Region
Spatial-economic and institutional positions and 
institutional learning in Randstad-Schiphol
The thesis discusses the spatial-economic and 
institutional positions as well as institutional 
learning in the development process of airports 
as cityports in city-regions. Cityports are therein 
defined as urban centres where economic 
activities and infrastructure are at crossroads 
and are the gateways to the city-region. 
Although it is difficult to copy successful 
institutions that contribute to the development 
of the airport as a cityport to other cases, the 
comparative analysis offers a mirror as well as 
future perspectives for spatial-economic 
development and reshaping institutional 
arrangements. 
Auteur: Michel van Wijk 
Uitgave: Nederlandse Geografische Studies 
ISSN: 0169 – 4839

Synergy in Polycentric Urban Regions
De centrale gedachte achter het beleidsconcept 
‘stedelijke netwerken’ is dat het geheel aan 
steden meer is dan de som der delen. Maar veel 
potentieel voor synergie tussen steden binnen 
deze netwerken blijft nog onbenut, concludeert 
Evert Meijers in zijn dissertatie. 
Auteur: Evert Meijers 
Uitgever: IOS Press, Delft 
ISBN: 978 – 1 – 58603 – 724 – 6

De Vloeibare Stad
Een nieuwe kijk op de ruimtelijke opgave
Willem Hartman heeft jarenlang als steden-
bouwkundige en planoloog praktijkervaring 
opgedaan in Amsterdam en Chicago.  
De ervaring resulteerde in een herformulering 
van de ruimtelijke opgave en de rol van de 
huidige ruimtelijke disciplines. Het verslag 
hiervan is te vinden in de publicatie De Vloeibare 
Stad (The Fluid City). 
Auteur: Willem Hartman 
Uitgever: Architectura & Natura Pers 
ISBN: 978 – 90 – 76863 – 39 – 9

Herstructurering succesvol?�
Factoren die bijdragen aan het succesvol 
verlopen van herstructureringsprojecten 
Ingrepen in de woningvoorraad, waaronder 
sloop-nieuwbouw, hebben een enorme impact 
op een buurt en haar bewoners. Het verloop 
van deze ingrepen is moeilijk te voorspellen. Een 
goede samenwerking tussen het toegenomen 
aantal partijen bij herstructurering is bijvoor-
beeld niet vanzelfsprekend. In dit rapport wordt 
gezocht naar factoren waarmee bij ieder 
herstructureringsproject rekening gehouden 
moet worden om het succesvol te laten verlopen. 
Het onderzoek kwam tot stand in het kader van 
het onderzoeksprogramma Corpovenista. 
Daarin werkten tien grote woningcorporaties 
samen. 
Auteur: Ellen van Beckhoven 
Uitgever: Stade Advies bv

Koningspleijn
In deze uitgave is de inspiratie en de toekomst-
visie voor het gebied Kleefse waard / Konings-
pleijn Noord (Arnhem) verwoord. De actuele 
marktontwikkelingen in het dagelijks werkveld 
sluiten naadloos aan op de gemaakte keuze. 
Auteur: Tjeerd Haccoû, Rudi Thomas 
Uitgave: Gemeente Arnhem

2007
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Routeplanner 3�
Wat we weten en wat we niet weten over 
klimaatverandering
Route planner 3�
What we do and don’t know about climate 
change in the Netherlands
Onder de naam ‘Routeplanner’ heeft een groep 
van wetenschappers de overheid gevoed met 
kennis over de effecten van klimaatverandering 
en hoe daarmee om te gaan. Routeplanner 3 
geeft per regio of thema aan welke problemen 
en oplossingsrichtingen er zijn. Dit document 
doet daar verslag van. Er is een Nederlandse en 
een Engelse versie beschikbaar. 
Redactie: Michiel van Drunen 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met 
Water, Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 5192 – 034 – 5

Klimaatverandering in stedelijke gebieden
Toename van wateroverlast, verdroging en hitte 
in steden zijn de belangrijkste effecten van 
klimaatverandering in stedelijk gebied. De vraag 
is: ‘Waar gaan we in de ruimtebehoefte voor 
verstedelijking en economische groei voorzien?’ 
Deze publicatie beschrijft de uitkomsten van 
een onderzoek dat hiernaar gedaan is. 
Auteurs: Michiel van Drunen, Ralph Lasage 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met 
Water, Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 5192 – 035 – 2

Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in 
breder perspectief
De verandering van het klimaat is niet te 
voorkomen. In deze publicatie is aandacht voor 
de vraag wat er nodig is aan ruimtelijke, 
bestuurlijke en technische mogelijkheden om 
Nederland veilig en ‘klimaatbestendig’ te 
houden. De beschikbare en ontbrekende kennis 
hierover is in dit document in kaart gebracht. 
Auteurs: Jeroen Aerts, Bas Kolen, Herman van 
de Most, Matthijs Kok, Susan van ‘t Klooster, 
Bert Satijn, Aalt Leusink 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met 
Water, Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 5192 – 036 – 9

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie 
natuur
Wat we (niet) weten 
Als onderdeel van Routeplanner 3 is voor het 
thema ‘natuur’ een overzicht gemaakt van 
kennisleemtes. Op basis van de belangrijkste 
effecten die klimaatverandering mogelijk kan 
hebben op soorten en ecosystemen, zijn 
knelpunten en adaptatiestrategieën geformu-
leerd. Deze publicatie beschrijft de resultaten.  
Auteurs: Claire Vos, Paul Opdam,  
Gert-Jan Nabuurs, Rob Bugter, Marin Epe 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met 
Water,  Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 5192 – 037 – 6

Naar een klimaatbestendig Groene Hart
De effecten van klimaatverandering zijn nu al 
voelbaar en voorspelbaar. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat zelfs met 
aanzienlijke reducties van broeikasgasemissies 
de verandering van het klimaat niet is te 
voorkomen. Dit rapport gaat in op de uitwerking 
hiervan voor het Groene Hart. 
Auteurs: Cees Kwakernaak, Peter Dauvellier 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met 
Water, Habiforum 
ISBN: 978 – 90 – 5192 – 038 – 3

What makes a city planning for ‘quality of place’?�
The case of high speed train station area 
redevelopment
Stedelijke kwaliteit wordt algemeen gezien als 
een steeds belangrijker factor van stedelijke 
concurrentiekracht. Niettemin bieden groot-
schalige stedelijke herontwikkelingsprojecten 
vanuit het perspectief van de gebruikers van 
het gebied vaak onvoldoende kwaliteit. Deze 
studie onderzoekt daarom de rol van stedelijke 
kwaliteit in grootschalige stedelijk herontwikke-
ling, aan de hand van Richard Florida’s concept 
van de ‘quality of place’, in een aantal uitgebreide 
casestudies worden de prestigieuze projecten 
rond de stations van de hogesnelheidstrein in 
Amsterdam, Rotterdam en Lille onderzocht.  
De studie biedt een analyse van de rol van 
stedelijke kwaliteit in deze projecten. Deze levert 
bovendien meer inzicht in de toepasbaarheid van 
het concept van de quality of place in de Neder-
landse context. De studie bepleit tenslotte een 
opener en meer flexibel planproces dat is 
gebaseerd op een duidelijke langetermijnvisie 
op stedelijke kwaliteit. 
Auteur: Jan Jacob Trip 
Uitgave: Delft University Press 
ISBN: 978 – 158 – 603 – 716 – 1
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Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord
Synopsis van verkenning
De polder Groot Mijdrecht Noord kampt met 
waterproblemen. Dit was aanleiding voor een 
verkenning naar de toekomst van deze polder. 
Deze publicatie is het resultaat van deze 
verkenning en helpt tevens om tot een 
methodische aanpak van gebiedsontwikkeling te 
komen. 
Auteur: Peter van Rooy 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 978 – 908 – 066 – 473 – 9

Een dubbele schaalsprong zonder vangnet
Visieproces IJmeer 2005-2006
De toekomst van het IJmeer staat voor 
verschillende grote uitdagingen. Vanuit het 
besef dat de ontwikkeling van dit gebied 
integraal moet worden opgepakt, zijn de 
betrokken partijen een gezamenlijk proces van 
visievorming gestart. De resultaten hiervan zijn 
in deze publicatie gebundeld. 
Auteurs: Frans Soeterbroek,  
Annemiek Rijckenberg 
Uitgever: Habiforum

Freude am Fluss
An innovative approach to river management
Het risico op overstromingen wordt steeds 
groter. Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Frankrijk en Duitsland. Het is inmiddels duidelijk 
dat het blijven verhogen van de dijken geen 
optie is. We moeten leven met water. Daarom 
staat het Europese project Freude am Fluss 
voor een nieuwe benadering: ga niet de strijd 
aan, maar laat ‘ruimte voor de rivier’. 
Auteur: Bart Swanenvleugel 
Uitgever: Radboud Universiteit Nijmegen 
ISBN: 978 – 908 – 105 – 864 – 3

De bodem is voor mij
Dit boek schetst met interviews, columns, 
projectbeschrijvingen en korte statements de 
betekenis van bodem en ondergrond bij 
ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. 
De teksten van Henk Werksma en de foto’s van 
Bert Verhoeff illustreren hoe de bodem kan 
bijdragen aan een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling. 
Auteur: Henk Werksma 
Uitgever: SKBodem 
ISBN: 978 – 90 – 812034 – 1 – 8

Laboratorium Rotterdam
Decode Space
Deze publicatie laat een zoektocht zien naar 
nieuwe perspectieven op de publieke ruimte. 
Het is duidelijk geworden dat de publieke ruimte 
een cruciale factor is voor de toekomst van de 
stad en dat een eenduidige benadering 
onmogelijk is geworden. De schrijvers hopen 
dan ook een bijdrage te leveren aan het 
discours. 
Auteurs: Elma van Boxel, Kristian Koreman  
Uitgever: Architectuur Instituut Rotterdam 
ISBN: 978 – 909804473 – 9 – 4

The 5th City
This report reflects all results of the Proeftuin 
Rijnland project and reveals Leiden’s potentials 
for becoming the 5th city of the Randstad. 
Auteurs: Gerhard Bruyns, Akkelies van Nes, 
Camilo Pinilla, Roberto Rocco, Jürgen Rosemann 
Uitgave: TU Delft 
ISBN: 978 – 90 – 78658 – 03 – 0

Weg met de angst
Innovatieve oplossingen voor een veranderend 
klimaat
Twintigduizend professionals nemen de 
uitdaging aan om Nederland klimaatbestendig 
te maken. In dit boekje zijn achttien innovatieve 
oplossingen voor een veranderend klimaat 
gebundeld, die ervoor moeten zorgen dat 
Nederland in de toekomst klaar is voor 
klimaatverandering. 
Auteurs: Ad van der Aa, Maarten van Dongen, 
Peter van Essen, Rick Meynen,  
Edgar Peijnenborgh, Henny Sevink 
Uitgever: ONRI
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Nieuwe tuinen
Stedelijke vernieuwing en alledaagse ruimte in 
Schiedam Nieuwland
De herstructurering van naoorlogse stadswijken 
richt zich, behalve op de verbetering van de 
woningvoorraad en de fysieke woonomgeving, 
ook op de verbetering van het imago van wijken. 
Men probeert niet zelden een nieuw profiel te 
creëren, dat ook bij kapitaalkrachtige segmenten 
van de samenleving in de smaak valt. In deze 
etnografische studie naar de toepassing van 
identiteitstrategieën in een naoorlogse her-
structureringswijk staat de vraag centraal  
hoe de door beleidsmakers geproduceerde 
identiteiten zich verhouden tot de meer 
alledaagse concepties van bewoners en 
gebruikers van de wijk.
Auteur: Leeke Reinders 
Uitgever: TU Delft / OTB, Woonplus Schiedam
ISBN: 978 – 90 – 8111 – 062 – 4

Energy policy instruments and technical 
change in the residential building sector
In dit proefschrift stond de effectiviteit van 
het energiebesparingsbeleid en regelgeving 
voor gebouwen centraal. Onderzocht is of op 
deze wijze de benodigde innovatie in gebouwen 
en installaties bevorderd is, of slechts is 
gevolgd. 
Auteur: Milou Beerepoot 
Uitgever: Amsterdam IOS Press 
ISBN: 978 – 1 – 58603 – 811 – 3

41 - De verbindingen van Groenveld Wonen
Implementeren van strategisch voorraadbeleid 
is het leggen van verbindingen. Verbindingen 
tussen de visies van de corporatiedirecteur en 
de wethouder, maar ook verbindingen tussen 
brandweereisen en de bouwtekeningen van de 
architect. In dit rapport wordt een kijkje in de 
keuken gegeven van corporatie ’Groenveld 
Wonen’.  
Auteur: Ritske Dankert 
Uitgever: Habiforum

40 - Inkoop van onderhoud en goede dienstver-
lening door woningcorporaties: hoe is kwaliteit 
te borgen?�
Voor de tevredenheid van huurders van 
corporatiewoningen is de kwaliteit van 
dienstverlening van groot belang. Een deel  
van de dienstverlening wordt echter door 
woningcorporaties uitbesteed aan externe 
bedrijven, zeker als het gaat om onderhoud.  
De inkoopstrategie van onderhoud is dus 
grotendeels bepalend voor de kwaliteit van 
dienstverlening. 
Auteurs: Henk-Jan van Mossel en Ab Straub 
Uitgever: Habiforum

3�9 - Eenzaam maar nooit alleen
In de praktijkbladen staan vaak verhalen over 
de moeizame relatie tussen de fysieke en 
sociale sector bij de herstructurering van 
woonwijken. Maar het gaat beter: uit recent 
onderzoek onder professionals in de G27 blijkt 
dat de sociale sector bezig is met een 
inhaalslag. Dit rapport doet verslag.  
Auteur: Ton van der Pennen 
Uitgever: Habiforum

3�8 - Theorie en praktijk van een stedelijk 
vernieuwingsnetwerk
Woningcorporaties zijn maatschappelijke 
ondernemers die een bijdrage leveren aan de 
publieke taak. Een van de opgaven voor 
woningcorporaties heeft betrekking op de 
stedelijke vernieuwing.  
Auteurs: Marietta Haffner, Marja Elsinga 
Uitgever: Habiforum
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3�7 - Bedrijfsstijlen van woningcorporaties
Corporaties vullen het ondernemerschap op 
verschillende manieren in. Sommige corporaties 
leggen de nadruk op het innovatieve karakter 
van het ondernemerschap, terwijl andere zich 
vooral richten op een efficiënte, klantvriendelijke 
bedrijfsvoering. Er zijn ook corporaties die zich 
vooral profileren als vastgoedondernemingen, 
terwijl weer andere zich juist profileren als 
brede instellingen voor wonen, zorg en welzijn.  
Auteur: Vincent Gruis 
Uitgever: Habiforum

3�5 - Duurzaam onderhoud van gevelopeningen 
Achtergrondrapport
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een  
fors deel van de totale jaarlijkse Nederlandse 
milieubelasting. Het aantal bestaande woning-
en waaraan verbeteringen kunnen worden 
aangebracht is veel groter dan het aantal 
nieuwbouwwoningen. Daarom is in de bestaan-
de woningvoorraad veel potentie aanwezig om 
sprongen in de milieukwaliteit te realiseren. 
Auteurs: Laure Itard, Inge Blom, David Anink 
Uitgever: Habiforum

3�4 - Het kwaliteitsbeleid van woningcorpora-
ties nader bekeken
Dit rapport geeft een beeld van de wijze 
waarop Nederlandse woningcorporaties het 
kwaliteitsbeleid voor hun woningvoorraad 
vormgeven. De tekst is gebaseerd op een 
enquête onder 37 van de grootste Nederlandse 
woningcorporaties (> 10.000 wooneenheden)  
en een nadere analyse van achterliggende 
beleidsstukken van de deelnemende corporaties. 
Auteur: Frits Meijer 
Uitgever: Habiforum

3�3� - Van toekomstvisie naar projectplan
De rol van kennis en leren in planprocessen voor 
stedelijke vernieuwing
Bij stedelijke vernieuwing zijn veel partijen 
betrokken die hebben allemaal een aantal 
‘bronnen’ in handen hebben om de vernieuwing 
te realiseren. Stedelijke vernieuwing is meestal 
alleen succesvol door die bronnen gezamenlijk 
in te zetten. Dat geldt zeker voor kennis.  
Auteur: Janneke van Bemmel 
Uitgever: Habiforum

3�2 – Gebiedsafspraken
Twee Rotterdamse cases  
Corporaties hebben bij het uitvoeren van 
stedelijke vernieuwingstaken te maken met  
een netwerk van betrokken organisaties. 
Het functioneren daarvan, de rol van de gebieds-
afspraken en het masterplan vormen de kern 
van dit onderzoeksproject. Het geheel wordt 
zowel vanuit de bestuurskunde als vanuit de 
praktijk benaderd.  
Auteurs: Marietta Haffner, Amelia Oei,  
Marja Elsinga 
Uitgever: Habiforum

3�1 - Pioniers in place making
Proeftuin IJburg
Vanaf eind 2002 hebben al heel wat mensen hun 
intrek genomen op de kunstmatig aangelegde 
eilanden in het IJmeer. De ontwikkeling van deze 
stadswijk is verre van vlekkeloos verlopen. 
Daarom ontstond het idee om de ontwikkeling 
van IJburg onderdeel te maken van een proef-
tuinproject, zodat discrepanties tussen plannen 
en praktijkervaringen nog tijdens de aanleg 
kunnen worden bijgestuurd. 
Auteurs: Tineke Lupi, Annemarijn Walberg,  
Sako Musterd 
Uitgever: Habiforum
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3�0- Prestaties van corporaties in de stedelijke 
vernieuwing
Casestudie Den Haag
De centrale vraag in het totale Corpovenista-
onderzoeksproject luidt: ‘Hoe kan gestimuleerd 
worden dat de huidige verzelfstandigde sociale 
huursector zo goed mogelijk presteert, in het 
bijzonder in de stedelijke vernieuwing?’ Hierbij 
wordt ‘zo goed mogelijk presteren’ in drie 
dimensies uitgewerkt: effectiviteit, efficiëntie 
en ‘naar vermogen’. Deze rapportage doet 
verslag van de casestudie Den Haag, met als 
doel om de huidige praktijk van corporaties in 
de stedelijke vernieuwing in beeld te brengen 
met behulp van de netwerkbenadering. 
Auteurs: Gerard van Bortel, Marja Elsinga 
Uitgever: TU Delft OTB / Habiforum

29- Huurbeleid en stedelijke vernieuwing
Een verkenning van de effecten van modernisering
Het doel van het onderzoek is: ‘Het verkennen 
van de mogelijke effecten van veranderingen in 
het huurbeleid voor de stedelijke vernieuwing. 
Het vertrekpunt hierbij is dat gewijzigd huur-
beleid een streven naar ‘markthuren’ omvat  
en leidt tot een verhoging van de huren bij 
huishoudens die niet tot de huursubsidie-
doelgroep behoren’. 
Auteurs: Marja Elsinga, Cor Lamain,  
Gust Mariën 
Uitgever: TU Delft OTB / Habiforum

28 - Systeem ruimtelijke orde
Habiforum ontwikkelt nieuwe aanpak 
Ruimtelijke ontwikkeling is meer dan ooit een 
complex proces. Veel partijen zijn betrokken, 
ieder vanuit verschillende belangen en doelen. 
Dit vraagt om een nieuwe aanpak met nieuwe 
instrumenten. Dit rapport gaat in op de rol van 
Habiforum hierin. 
Auteurs: Marjan Minnesma, Jan Rotmans 
Uitgever: Habiforum

27 - Bewonersgedrag en balansventilatie
De invloed van bewonersgedrag op de effectiviteit 
van balansventilatie
Het ventilatiegedrag van bewoners heeft 
invloed op de hoeveelheid energie die nodig is 
om de woning te verwarmen. Vanuit het oog-
punt van energiebesparing zou de hoeveelheid 
verse lucht zo laag mogelijk moeten zijn. Maar 
vanuit gezondheidsoogpunt moet de ventilatie 
voldoende zijn om een goed binnenklimaat te 
garanderen. Balansventilatie biedt de mogelijk-
heid om in beide belangen te voorzien.  
Auteur: Karin Soldaat 
Uitgever: Habiforum

00 - Uitvoerend werk
Maar het gaat beter Onderzoek onder profes-
sionals in de G27 dat is vastgelegd in dit rapport, 
maakt duidelijk dat de sociale sector bezig is 
met een inhaalslag met betrekking tot de 
moeizame relatie tussen de fysieke en sociale 
sector bij de herstructurering van woonwijken. 
Steeds vaker levert de sociale sector een 
bijdrage in het herstructureringsproces. 
Ondanks een wereld van verschil tussen beiden 
domeinen lijkt zich een positieve trend in te 
zetten in de samenwerking tussen de sociale  
en fysieke partijen bij herstructurering. 
Auteurs: Ton van der Pennen, Suzanne Davis, 
Annemarie Ruijsbroek 
Uitgever: Habiforum
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Naar een klimaatbesteding Nederland 
Samenvatting Routeplanner
De effecten van klimaatverandering zijn nu al 
voelbaar en voorspelbaar. Onder de naam 
‘Routeplanner’ heeft een groep van weten-
schappers de overheid gevoed met kennis over 
de effecten van klimaatverandering en hoe 
daarmee om te gaan. Dit rapport geeft een 
samenvatting van de resultaten van dit traject. 
Uitgevers: Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, 
Habiforum 
ISBN: 90376 – 0504 – 4

Toekomst vliegbasis Soesterberg
Inspiraties van drie werkateliers
Met het sluiten van vliegbasis Soesterberg is 
een terrein van 500 hectare beschikbaar 
gekomen voor een nieuwe ruimtelijke invulling. 
De impressies in deze publicatie laten zien op 
welke manier bewoners, ondernemers, experts 
en andere betrokkenen denken over de 
toekomst van de vliegbasis. 
Auteurs: Edwin van Uum, Ab van Luin 
Uitgever: Habiforum

Een plan dat werkt
Ontwerpen en politiek in de regionale planvorming
Veel ruimtelijke vraagstukken lenen zich voor 
een regionale aanpak. Aanstekelijke plannen 
over wat er mogelijk is blijven echter vaak 
onuitgevoerd. Hoe komt dat? Aan de hand van 
nauwgezette casestudies, gesprekken met 
deskundigen en de laatste bestuurskundige 
inzichten, behandelen de schrijvers deze vraag. 
Redactie: Maarten Hajer, Dirk Sijmons,  
Fred Feddes 
Uitgever: NAi Uitgevers 
ISBN: 90 – 5662 – 472 – 5

NederlandBovenWater I
Praktijkboek gebiedsontwikkeling
In dit boek zijn leerervaringen uit twintig 
gebiedsontwikkelingsprojecten samengebracht. 
De leerervaringen zijn opgetekend in gesprekken 
met projectleiders en in een aantal intensieve 
reflectiesessies. Naast de projectbeschrijvingen 
omvat het boek boeiende thematische reflecties 
en spraakmakende columns. 
Redactie: Ab van Luin, Peter van Rooy, Emile Dil 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 978 – 908 – 066 – 437 – 9

Management op het grensvlak van publiek en 
privaat
Projecten om innovatieve vormen van meervoudig 
ruimtegebrek te realiseren zijn complex, onder 
meer omdat er veel verschillende partijen bij 
betrokken zijn. Managers van deze projecten 
komen daardoor regelmatig voor dilemma’s te 
staan. Dit boek bevat een verslag van een 
onderzoek naar dit soort dilemma’s.  
Auteurs: Erik-Hans Klijn, Jurian Edelenbos, 
Michiel Kort, Mark van Twist 
Uitgever: Boom Uitgevers, Den Haag 
ISBN: 90 – 5931 – 469 – 7

Incentives, Regulations and Plans
Overal realiseren ontwerpers, burgers en 
beleidsmakers zich dat modellen van stedelijke 
ontwikkeling invloed hebben op de kwaliteit van 
leven in de stad of op het platteland. In dit boek 
vindt u een analyse van de verschillen en over-
eenkomsten in benadering tussen landen in 
Noord-Amerika en Europa. 
Auteurs: Gerrit-Jan Knaap, Huib Haccoû,  
Kelly Clifton, John Frece 
Uitgever: Edward Elgar publishing 
ISBN: 978 – 1 – 84542 – 644 – 6
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Output 5 - Kansen en condities voor  
maatschappelijke meerwaarde
De afgelopen jaren hebben professionals in de 
ruimtelijke ontwikkeling kennisgemaakt met het 
nieuwe fenomeen gebiedsontwikkeling. Zo is voor 
een nieuwe beroepscategorie ontstaan:  
de gebiedsontwikkelaars. In april 2006 verscheen 
op initiatief van Habiforum, Nirov en het 
ministerie van VROM een praktijkboek voor 
gebiedsontwikkeling vanuit NederLandBoven-
Water, dat gebaseerd is op de eerste ervaringen 
van bestuurders en professionals met ont-
wikkelingsprojecten. De behoefte aan informatie 
en met name het delen van nieuwe kennis blijkt 
groot. Gebiedsontwikkeling is dus actueel en 
zeer in beweging. Deze Output schept een 
helder beeld van de huidige ontwikkelingen.
Redactie: Partners van Programma  
Ontwikkelingsplanologie 
Uitgever: Nirov

Competente besluitvorming
Het managen van kennis bij ruimtelijke  
ontwikkelingsprocessen 
De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vereist 
de nodige stuurmanskunst. Een belangrijke uit-
daging voor ruimtelijke ontwikkelingsprocessen 
is het managen van bruikbare kennis. Het proef-
schrift ‘Competente besluitvorming’ gaat in op 
het managen van kennis in de context van 
ruimtelijke investeringen.  
Auteur: Arwin van Buuren 
Uitgever: Boom Uitgevers Den Haag

Synergy in urban networks?�
Het ondersteunen van stedelijke netwerken
Hoe kunnen stedelijke netwerken ondersteund 
worden op bestuurlijk niveau? Die vraag staat 
centraal in de publicatie ‘Synergy in Urban 
Networks?’. Ruimtelijke ontwikkelingen ver-
schuiven langzaam naar een ander schaalniveau, 
maar de bestaande bestuursorganen zijn hier 
nog niet op ingesteld. Dit leidt ertoe dat 
coördinatie en afstemming nog zeer beperkt 
ontwikkeld is.  
Auteur: Willem Salet 
Uitgever: SDU Uitgevers 
ISBN: 90 – 12 – 11278 – 8

De stad in het dorp
De verstedelijking van het platteland is een 
centraal thema in een serie onderzoeken die  
in 2006 verricht is door studenten van de 
Wageningen Universiteit. Het platteland van de 
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen 
vormde het onderzoeksobject. Dit onderzoeks-
rapport is één van de verschenen rapporten. 
Redactie: Henk de Haan  
Uitgever: WUR / Alterra

Suburban ark
De ‘Suburban Ark’ verzet zich tegen de op 
comfortgerichte voorzieningen die woningbouw 
op het water gelijkstelt aan woningbouw op het 
land en onderzoekt nieuwe verkavelingstypolo-
gieën voor woningen op het water. Als 
oplossingsrichting is een reeks meubelen 
ontwikkeld die zelfvoorzienend zijn en los van 
bestaande energiebronnen, kabels en leidingen 
kunnen werken. 
Redactie: Duzan Doepel, Ton Matton,  
Wim Timmermans 
Uitgever: Episode Publishers 
ISBN – 13: 9789059730359

Meervoudig ruimtegebruik, enkelvoudig recht
De spanningsvolle relatie tussen recht en 
innovatie
Meervoudig ruimtegebruik, zoals ondergrondse 
parkeergarages, werpt in de praktijk nogal eens 
hindernissen op. Dus wordt er gekozen voor 
suboptimale oplossingen, zoals bovengrondse 
parkeergarages. Deze publicatie gaat in op 
nieuwe manieren om met het recht in de 
praktijk van meervoudig ruimtegebruik om  
te gaan. 
Auteurs: Jürgen van der Heijden, Adriaan Slob 
Uitgever: Eburon 
ISBN: 905 – 972 – 049 – 0
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De stad in het dorp bevat een viertal onderzoeksrapporten van studenten 
van Wageningen Universiteit (MSc opleiding Landschapsarchitectuur en 
planning, specialisatie Sociaal-ruimtelijke analyse). De rapporten zijn het 
resultaat van onderzoek verricht op het platteland van de Stedendriehoek 
Apeldoorn-Deventer-Zutphen in het voorjaar van 2006. Dit onderzoek is 
uitgevoerd als praktisch onderdeel van het vak “Urban development and 
rural change.” De centrale thematiek van de rapporten is de verstedelijking 
van het plateland. Verstedelijking wordt gezien als een proces dat de rela-
tie tussen stad en land fundamenteel verandert. De onderzoeksrapporten 
beschouwen verstdelijking vanuit het perspectief van plattelandsbewoners. 
Hoe beleven zij de fysieke en sociale veranderingen, welke gevolgen hebben 
deze voor hun conceptie van het platteland en hun plattelandsidentiteit? 
Het onderzoek heeft betrekking op de volgende vijf thema’s:
1. Het beleefde platteland (representaties, betekenissen)
2. Het geleefde platteland (praktijken, identiteiten, participatie)
3. Beleving en perceptie van sociaal-ruimtelijke veranderingen (duiding 

en waardering van landschappelijke en sociale veranderingen en pro-
blemen)

4. Opvattingen en voorkeuren m.b.t. het (nieuwe) wonen in het lande-
lijke gebied (waar, hoe, voor wie?)

5. Visuele analyse van het verstedelijkte platteland (beeldkwaliteit 
nieuwe landschap)

Het onderzoek in de Stedendriehoek is tot stand gekomen in samenwerking 
met en met steun van het het Bureau Stedendriehoek in Deventer en Habi-
forum.

De Stad in het Dorp
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Henk de Haan
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Kansenkaart IJsselmonde
Dwars door het eiland IJsselmonde lopen de 
snelwegen A15 en A16. Deze splitsen het eiland 
in tweeën. In de toekomst is een verbreding van 
de A15 te verwachten. Hier ligt een taak voor 
de (deel)gemeenten. In deze publicatie zijn 
kansrijke acties opgenomen om het eiland 
IJsselmonde  op de kaart te zetten. 
Contactpersoon: Frans Soeterbroek 
Uitgever: Habiforum

Bedrijven in het groen
De economische waarde van een groene 
werkomgeving
De economische waarde van groen voor onze 
samenleving is veel groter dan vroeger werd 
gedacht. Een groene werkomgeving leidt tot 
minder ziekteverzuim, meer arbeidsvreugde en 
een grotere inzet van werknemers. Deze uitgave 
van Landschapsbeheer Nederland geeft 
12 mooie voorbeelden van groene bedrijven-
terreinen. 
Auteur: Taco Jansonius 
Uitgever: Landschapsbeheer Nederland

Van oude haven naar nieuwe werkomgeving
De Piushaven is een binnenhaven ten zuidoosten 
van het centrum van Tilburg. De ontwikkeling  
van de haven kent een roerige geschiedenis.  
Deze publicatie geeft een terugblik op de 
afgelegde weg, een kort verslag van de proef-
tuin van Habiforum en aanbevelingen voor  
de toekomst. 
Redactie: Edwin Lucas  
Uitgever: Habiforum

Policies for improving energy efficiency of the 
European housing stock
The research provides information for national 
governments in the EU on how to improve their 
sustainable building policies so as to increase 
carbon reductions in the existing housing stock. 
Is stronger government intervention possible 
and necessary? Are policy approaches likely  
to be feasible, effective, cost-efficient  
and legitimate? 
Auteur: Minna Marjaana Sunikka 
Uitgever: IOS Press, Delft 
ISBN: 1 – 58603 – 649 – 1

Considering Cultural Conflict
Class Politics and Cultural Politics in Western 
Societies
Dit proefschrift gaat over de opkomst van een 
nieuwe politieke cultuur en de afname in het 
klassengebonden stemgedrag in Westerse 
landen. 
Auteur:  Peter Achterberg  
Uitgever: Shaker Publishing Maastricht 
ISBN: 90 – 423 – 0301 – 8

Place, Positioning and European Urban Policy 
Discourse
Examples of Politics of Scale in ‘Brussels’ and 
the Netherlands. (proefschrift is hoofdstuk in 
andere uitgave van Metze / vd Brink!)
Iedereen die zich binnen Europa bezighoudt met 
Europees stedelijk beleid, creëert daarbij zijn 
eigen sociale werkelijkheid door het gebruik van 
politiek beladen vaktaal (het discours). Binnen 
een discours worden aan begrippen specifieke 
betekenissen toegekend. Zo kan een stad 
bijvoorbeeld als een probleem worden neergezet, 
maar ook als een strategisch potentieel.  
De betekenissen die verschillende bestuurlijke 
niveaus toekennen aan begrippen, stemmen 
slechts gedeeltelijk overeen. Het discours 
gebruikt voor een onderlinge schaalpolitiek,  
die zich manifesteert in de verschillende wijzen 
waarop actoren zichzelf en anderen positioneren. 
Thea Dukes analyseerde hoe betekenisverlening 
en schaalpolitiek tussen verschillende bestuurs-
lagen (Europees, nationaal, regionaal, lokaal) 
plaatsvindt binnen het kader van Europees 
stedelijk beleid. 
Auteur: Thea Dukes 
Uitgever: AMIDSt, Amsterdam
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Dynamics of Ethnic Entrepreneurship
Migranten van de tweede generatie in Nederland 
blijken als ondernemer aanmerkelijk succesvoller 
dan hun collega’s van de eerste generatie. 
Rusinovic volgde voor haar promotieonderzoek 
langdurig eerste en tweede generatie migranten-
ondernemers in de vier grote steden.  
Migranten van de tweede generatie vinden vaker 
hun weg naar financiële en andere (overheids) 
instanties waardoor zij minder afhankelijk zijn 
van steun uit eigen kring dan eerste generatie 
migranten. Met hun keuze voor andere sectoren, 
hun oriëntatie op de Nederlandse samenleving 
en hun dynamiek en kansen op economisch 
succes, maakt de tweede generatie een 
drastische bijstelling van het traditionele 
beeld van migrantenondernemers noodzakelijk. 
Auteur: Katja Rusinovic 
Uitgever: Erasmus Universiteit Rotterdam 

Decline and Regeneration
Policy responses to processes of change in 
post-WWII urban neighbourhoods 
Een van de opvallendste resultaten in dit 
proefschrift is de waarschuwing dat van 
contacten tussen nieuwe en oude mensen in 
herstructureringswijken niet teveel verwacht 
moet worden. De nieuwe en oude bewoners 
lijken in een soort gescheiden wereld te leven, 
met eigen vrienden en kennissen, gescheiden 
activiteitenpatronen (winkelbezoek en vrije tijd 
gebeurt op verschillende plekken). Toch betekent 
dit niet dat de groepen vijandig tegenover 
elkaar staan. 
Auteur: Ellen van Beckhoven  
Uitgever: Faculty of Geosciences,  
Utrecht University 
ISBN: 90 – 6809 – 387 – 8

Burgers als beleidsadviseur
Vergelijkende studie naar acht projecten  
van interactieve beleidsvorming bij drie 
departementen
Dit boek beschrijft vanuit verschillende 
perspectieven hoe de ministeries (van minister 
tot beleidsmaker) burgerparticipatie organise-
ren op hun beleidsterreinen. En ook wat 
daarvan de effecten zijn. Aan de hand van  
acht cases wordt ingegaan op interactieve 
beleidsvorming op rijksniveau!  
Auteurs: Jurian Edelenbos, Pieter-Jan Klok,  
Jan van Tatenhove, Anna Domingo 
Uitgever: Instituut voor Publiek en Politiek, 
Amsterdam 
ISBN-10: 90 – 6473 – 423 – 2

Stedelijke Netwerken
Ruimtelijke ontwikkeling door het verbinden van 
bestuurslagen 
De aandacht voor stedelijke netwerken is 
groeiende. De Nota Ruimte wees enkele 
stedelijke netwerken aan zoals Brabantstad, 
Groningen-Assen, en Tripool Limburg. Ook de 
Randstad wordt beschouwd als samenhangend 
netwerk, hoewel soms opgedeeld in een Noord- 
en Zuidvleugel en een Groene Hart. In deze 
uitgave gaat Geert Teisman, hoogleraar 
Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit,  
in op de vraag of stedelijke netwerken indicatief 
zijn voor nieuwe bestuurlijke inzichten en een 
daaraan gekoppelde beleidsomslag. Of gaat het 
om een modieus ruimtelijk concept, waarover 
korte tijd wordt gesproken maar dat daarna 
terechtkomt in de vergaarbak van concepten 
die het niet haalden? 
Auteur: Geert Teisman  
Uitgever: Nirov

Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm  
Ooijen-Wanssum
Deze verkenning gaat in op de context van de 
gebiedsontwikkeling en hoogwaterproblematiek 
door een beschrijving van de vorming van het 
landschap, een indruk van de geschiedenis en 
het bodemgebruik. Er worden ontwikkelingen en 
strategieën geschetst gevolgd door de 
belangrijkste kansen, initiatieven en knelpunten 
die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied Oude Maasarm Ooijen-Wanssum. 
Auteurs: Peter van Rooy, Keesjan van den Herik 
Uitgever: Habiforum

Higher education choice in the Netherlands
The economics of where to go 
the aim of this dissertation is to study the 
determinants of higher education and related 
choices, by emphasizing the spatial dimension in 
student decision processes. Students tend to 
give considerable weight to the attractiveness 
of cities when choosing which university  
to attend. 
Auteur: Carla Sá  
Uitgever: Tinbergen Institute,  
Vrije Universiteit Amsterdam

Gebiedsontwikkeling 
Oude Maasarm 

Ooijen - Wanssum
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3�6 - Milieueffecten van renovatie-ingrepen in 
de woningvoorraad
Tot nu toe werden beslissingen over renovatie-
maatregelen genomen op basis van voorspelde 
energiebesparing en kosten. Of de gekozen 
maatregelen daadwerkelijk een positief effect 
hadden op het milieu, was tot nu toe niet op 
systematische wijze onderzocht. Met dit 
rapport is geprobeerd daar verandering in  
te brengen. 
Auteur: Laure Itard 
Uitgever: Habiforum

26 - Economische initiatieven in Stadswijken
Binnen de stedelijke vernieuwing is veel 
aandacht voor integratie, leefbaarheid en 
sociale samenhang. Maar het echte probleem  
in de oude stadswijken is volgens velen de 
onmogelijkheid of beperking van sociaal-
economische stijging van de bewoners. 
Auteurs: Andre Ouwehand,  
Mariska van Meijeren 
Uitgever: Habiforum

25 - Beleid voor het verbeteren van de 
energieprestaties van de Europese Woning-
voorraad
We zien het verwarmen van onze woningen vaak 
niet als een milieuprobleem. Er bestaat echter 
een duidelijk verband tussen het energiegebruik 
in woningen en de CO2-uitstoot die verant-
woordelijk is voor klimaatverandering. 
Auteur: Minna Marjaana Sunikka 
Uitgever: Habiforum

24 - Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie (2)�
Een interpretatie van de sociale structuren in 
Liendert
Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid 
maar ook het beleidsproces beïnvloedt mogelijk 
de sociale cohesie in stadswijken. Maakt het uit 
op welke manier bewoners en beleidsmakers 
met elkaar samenwerken? En is het belangrijk 
dat gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk 
en andere institutionele partners op één  
lijn zitten?  
Auteur: Erik van Marissing 
Uitgever: Habiforum

23�- Prestatiegericht samenwerken bij 
onderhoud
Stimulans voor innovaties in het  
onderhoudsbedrijf?
In dit deelrapport van het Corpovenista-
onderzoek Prestatiegerichte samenwerkings-
vormen in het technisch beheer van woningen 
wordt ingegaan op de vraag of prestatie-
gericht onderhouden van vastgoed voor 
onderhoudsbedrijven leidt tot innovaties 
gericht op het waarborgen van de kwaliteit  
van de dienstverlening. Biedt prestatiegericht 
vastgoed onderhoud de prikkel voor onder-
houdsbedrijven om nieuwe diensten aan te 
bieden aan opdrachtgevers? 
Auteurs: Cornel Borst, Henk-Jan van Mossel,  
Ad Straub 
Uitgever: Habiforum 

22 - Onderhoud en de huurder
De invloed van onderhoud op het woongenot van 
de huurder
Goed uitgevoerd onderhoud leidt tot een 
hogere klanttevredenheid. Om prioriteiten te 
kunnen stellen in de planning van onderhouds-
werk, en de juiste accenten te kunnen leggen bij 
de inkoop van onderhoudsdiensten, is het voor 
woningcorporaties belangrijk te weten welke 
voorkeuren huurders hebben op het gebied van 
onderhoud.  
Auteurs: Henk-Jan van Mossel, Ad Straub,  
Sylvia Jansen 
Uitgever: Habiforum
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21 - Internaliseren van groene waarden in 
Midden-Delfland
Verschillende instrumenten en organisaties 
spelen een rol bij het beschikbaar maken en 
houden van aantrekkelijke groene gebieden  
voor de bewoners van de Randstad. In Midden-
Delfland is de Reconstructiewet speciaal  
voor dit doel in het leven geroepen. Nu de 
Reconstructiewet bijna afloopt, zijn er diverse 
andere instituties, die van belang zijn voor de 
ruimtelijke toekomst van Midden-Delfland.  
Auteur: Evelien van Rij 
Uitgever: Habiforum

20 - Kwaliteitsbeleid voor de sociale huursector
Beleidsinstrumenten, voorraadkarakteristieken 
en kwaliteit van het woningbezit in Engeland  
en Nederland
Deze vergelijkende studie gaat in op het 
kwaliteitsbeleid voor de sociale huurwoningen-
voorraad in Nederland en Engeland. Het rapport 
besteedt aandacht aan de kwaliteitsregelgeving 
en het instrumentarium op nationaal niveau. 
Daarnaast worden de overeenkomsten en 
verschillen tussen beide landen geschetst. 
Auteurs: Frits Meijer, Geert Vijverberg 
Uitgever: Habiforum

19 - Dorpspolitiek
Woningcorporaties zijn maatschappelijke 
ondernemers die een bijdrage leveren aan  
de publieke taak. Een van de opgaven van 
woningcorporaties heeft betrekking op de 
stedelijke vernieuwing. De praktijk leert dat 
corporaties bij het uitvoeren van stedelijke 
vernieuwingstaken te maken hebben met een 
netwerk van betrokken organisaties.  
Auteurs: Marietta Hafner, Marja Elsinga 
Uitgever: Habiforum

18 - Gezondheid, gebouwen en levenscyclus-
analyse
Sommige gezondheidseffecten zijn gerelateerd 
aan gebouwen. In dit rapport vindt u de 
methoden en indicatoren die beschikbaar zijn 
om deze effecten te meten. Daarnaast wordt 
geanalyseerd welke plaats gezondheid inneemt 
in de LCA-methodiek.  
Auteurs: Laure Itard, Olivia Guerra Santin 
Uitgever: Habiforum

17 - Bepaling van milieueffecten van gebouwen 
Analyse van het benodigde instrumentarium en 
toepassing op EcoQuantum
De Nederlandse overheid en een aantal markt-
partijen en belanghebbenden zijn op zoek naar 
manieren om de door gebouwen veroorzaakte 
milieubelasting te bepalen en te beperken.  
Voor dit doel zijn in de loop der jaren verschil-
lende instrumenten ontwikkeld. Deze variëren 
van checklists, bijvoorbeeld het Nationaal 
Pakket Duurzaam Bouwen, tot instrumenten 
zoals EcoQuantum dat gebaseerd is op een 
levenscyclusanalyse van gebouwen.  
Auteur: Laure Itard 
Uitgever: Habiforum

16 - Leefbaarheid- of imagoprobleem?� 
De gevolgen op de woningmarkt van sociale 
vernieuwing in Schiemond en de Beverwaard 
Het aantal leefbaarheidmaatregelen, dat 
woningcorporaties in buurten en wijken nemen, 
groeit. Daarmee doemt een interessante vraag 
op. Kan de door corporaties geïnitieerde 
leefbaarheidaanpak in buurten en wijken 
inverdieneffecten tot stand brengen?  
Auteur: Marnix Koopman 
Uitgever: Habiforum
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14 - Armoedewijken in profiel
Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in 
de stedelijke concentratiegebieden
In welke mate kiezen recente en langdurig 
gevestigde bewoners van concentratiewijken 
bewust voor hun wijk. En hoe hangt dit samen 
met de manier waarop men de wijk ervaart?  
Auteurs: Helen Kruythof,  
Wenda van der Laan Bouma-Doff,  
Marco van der Land 
Uitgever: Habiforum

13� - Kwaliteit van de particuliere  
woningvoorraad
Verschillende partijen binnen de bouw- en 
vastgoedsector maken zich zorgen over de 
kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. 
Enerzijds wordt geconstateerd dat de 
particuliere voorraad op dit moment 
verhoudings-gewijs oud is en gestaag in 
omvang toeneemt. Anderzijds is er weinig 
beleidsaandacht voor de kwaliteitsverbetering 
van particuliere woningen.  
Auteurs: Frits Meijer, André Thomsen 
Uitgever: Habiforum

12 - Beleggers en wonen en zorg
De sterke toename van het aandeel ouderen  
in de Nederlandse bevolking is één van de 
belangrijkste demografische ontwikkelingen  
van de komende tijd. Een andere ontwikkeling  
is dat deze ouderen langer in een zelfstandige 
woning blijven wonen dan in het verleden 
gebruikelijk was.  
Auteur: Maaike Vegter 
Uitgever: Habiforum

11 - Vergrijzing: corporaties een zorg?�
Dit rapport gaat in op de vraag hoe  
woningcorporaties in Nederland met hun 
voorraadbeleid inspelen op de vergrijzing.  
Om deze vraag te beantwoorden zijn interviews 
met elf beleidsmedewerkers van woning-
corporaties gehouden.  
Auteur: Maaike Vegter 
Uitgever: Habiforum

10 - Online aanvraag van bouwvergunningen
Nederlandse ontwikkelingen in Europees 
perspectief
Bij de uitvoering van overheidstaken en dienst-
verlening wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van ICT. Dat geldt ook voor de aanvraag en 
verstrekkingen van bouwvergunningen.  
Dit rapport gaat in op het beleid met betrekking 
tot de digitalisering van de aanvraag van 
bouwvergunningen in Nederland en Europa.  
Auteur: Frits Meijer 
Uitgever: Habiforum

9 - Herstructurering in Hoogvliet
Samenwerken is samen leren
De huidige samenleving wordt gekenmerkt door 
een grote mate van complexiteit en onzekerheid. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
globalisering en elkaar steeds sneller opvolgende 
(technologische) ontwikkelingen.  
Auteur: Janneke van Bemmel 
Uitgever: Habiforum

Vernieuwend Ruimtegebruik

Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in stedelijke concentratiegebieden

Helen Kruythoff
Wenda van der Laan Bouma-Doff
Marco van der Land

Armoedewijken in profiel
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Frits Meijer
André Thomsen

Kwaliteit van de particuliere 
woningvoorraad
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Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in 
woonzorgcombinaties voor ouderen

Maaike Vegter

Beleggers en wonen en zorg 
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Maaike Vegter
Met medewerking van Linda Leber

Vergrijzing: 
corporaties een zorg? 
Een onderzoek naar de manier waarop woningcorporaties met hun woningvoorraadbeleid
inspelen op de vergrijzing
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Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief

dr. F. Meijer

On-line aanvraag van bouwvergunningen 
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8 - Het stedelijk vernieuwingsnetwerk
Woningcorporaties zijn maatschappelijke 
ondernemers die een bijdrage leveren aan  
de publieke taak. Een van de opgaven voor 
woningcorporaties heeft betrekking op de 
stedelijke vernieuwing.  
Auteurs: Marietta Haffner, Marja Elsinga,  
Arjen Wolters 
Uitgever: Habiforum

De transitie express
Een boekje over veranderingsprocessen
In deze uitgave wordt de ontwikkeling van  
een transitieaanpak beeldend verwoord. 
Hierin worden ook vorderingen en/of goede 
ervaringen opgenomen, die opgedaan zijn in  
de specifieke ‘Acht voor Ruimte’ programma’s 
en overige CURNET-partners, waar Habiforum 
deel van uitmaakt. 
Auteurs/redactie: Jan Stuip,  
Douwe Jan Joustra, Serena Scholte,  
Aad van den Thoorn 
Uitgave: CURNET

WaterWonen
Een vloed van kansen
Onder de vlag van WaterWonen introduceert 
Heijmans vier nieuwe concepten voor ‘water-
proof’ wonen. Het gaat om gebiedsontwikkelingen 
in stedelijke havengebieden en kanaalzones, 
polders, uiterwaarden en waterrijke recreatie-
gebieden. De concepten voor drijvende, 
amfibische en paalwoningen kwamen tot stand 
na uitgebreid consumentenonderzoek en 
samenwerking met externe partners. 
Tekst/Redactie: Eric Alink, Lonneke Wijnhoven 
Uitgever: Heijmans

Van polderen naar verbinden
De collectieve winst van vernieuwend  
ruimtegebruik
Dit uitgebreide koffietafelboek laat zien hoe 
beleidsmakers, bestuurders, managers en 
wetenschappers samenwerken om de beperkte 
ruimte in ons land vernieuwend te gebruiken. 
Diverse spelers uit het werkveld werkten mee 
als redacteur en journalist. 
Redactie: Paul de Gouw, Hans Hillebrand, 
Robbert Zantinge 
Uitgave: Habiforum

Vernieuwend Ruimtegebruik

Verkenning in theorie en praktijk

Marietta Haffner
Marja Elsinga
Arjen Wolters

Het stedelijke vernieuwingsnetwerk
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Grenzeloze Ruimte
De directe en indirecte invloed van Europa op 
de inrichting van ons land wordt in dit boek 
inzichtelijk gemaakt. Zeventien auteurs, 
werkzaam in politiek, wetenschap en praktijk, 
hebben zich vanuit hun eigen invalshoek 
gebogen over de vraag wat europa kan 
betekenen en welke invloed we daarop hebben. 
De rode draad door dit boek wordt gevormd 
door de relatie tussen Europa enerzijds en de 
regio anderzijds, waarbij de invulling van het 
multi-dimensionale begrip regio expres in 
het midden wordt gelaten. Door in het boek 
aandacht te schenken aan de verschillende 
verschijningsvormen van Europa (als stimulator, 
belemmering, noodzaak en speelveld) en aan 
succesverhalen uit de praktijk wordt getracht 
een impuls te geven aan de noodzakelijke 
discussie over de rol van Europa voor de 
ruimtelijke ordening. 
Auteurs: Leonie Janssen-Jansen,  
Bas Waterhout 
Uitgever: SDU uitgevers
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2005

Perron H2O
Stedelijk waterbeheer in Nederland is vooral 
gericht op verbetering van drainage en 
rioolstelsels. Deze publicatie laat zien hoe  
het ook anders kan. Doel van het project was 
het ‘water’ een zichtbare plek te geven in de 
grootstedelijke herinrichtingopgave voor het 
Utrechts Stationsgebied.  
Auteurs: Mariëtte Claringbould,  
Jutta Hinterleitner 
Uitgever: Alterra WUR 
ISBN: 90 – 327 – 0348 X

Output 2 - Expeditie Zeeland
Blauwe gebiedsontwikkeling
Zeeland betekent water en alle grote ruimtelijke 
opgaven hebben te maken met water. Maar de 
Provincie Zeeland zit strak ingesnoerd in het 
korset van het reeds dertig jaar oude, 
sectorale Deltaplan. Ontwikkelingsplanologie, 
ook wel gebiedsontwikkeling genoemd, lijkt in 
veel gevallen een oplossing om gebiedsgericht 
en integraal regio’s versneld tot ontwikkeling  
te brengen. Tijdens de reisde een groep 
RO-professionals reisde als ‘Expeditie Zeeland’ 
langs een aantal projecten. Deze Output doet 
verslag van hun bevindingen en beschrijft hoe 
de provincie Zeeland gebiedsontwikkeling 
toepast. 
Redactie: Partners van Programma  
Ontwikkelingsplanologie 
Uitgever: Nirov

Autarkie
Zelfvoorzienende woonwerklandschappen
Autarkie – het ter plaatse produceren van 
water en energie en het verwerken van het 
eigen organisch afval en afvalwater – lijkt een 
passend antwoord voor landelijke leefmilieus. 
Dit boek laat zien wat hedendaagse toepas-
singen ervan zijn en welke perspectieven het 
biedt voor de actuele landschapsopgaven  
in Nederland. 
Auteur: Dennis Moet 
Uitgever: Uitgeverij THOTH, Bussum 
ISBN: 90 – 6868 – 377 – 2

Ruimte voor een Democratische Rechtstaat
Geschakelde sturing bij ruimtelijke investeringen 
There is a field of tension between the existing 
system of representative democracy and the 
practices of participatory democracy that 
spring up. Tension disturbs the effectiveness 
and efficiency of policy and it hampers the 
legitimisation of policy. Changing relations 
between political institutions, citizens, 
business and idealistic organisations are at 
play. Tensions between representation and 
participation give cause for a search for 
strategies of organisation and management 
that legitimise policy-making. How are 
representative democracy and participatory 
democracy expressed in spatial planning and 
how can these models be accommodated in 
spatial planning? The significance of spatial 
quality is highlighted in this study, alongside 
forms of spatial planning. 
Auteur: Wouter-Jan Oosten 
Uitgever: Sociotext Press Den Haag 
ISBN: 90 – 809584 – 1 – 7

Measuring Benefits of Multifunctional Land Use
Stated preference studies on the Amsterdam 
Zuidas
The growing interest in the concept of 
multifunctional land use has led to an increasing 
need to value the possible benefits. This thesis 
considers the valuation of hard-to-measure 
attributes of multifunctional land use by means 
of Stated Preference Techniques. It aims to 
quantify benefits of a multifunctional urban 
design for different groups of actors who have 
an interest in the development of a multi-
functionally designed area. This is done for  
an empirical study of the Amsterdam Zuidas. 
Auteur: Caroline Rodenburg 
Uitgave: VU Amsterdam
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7 - De rol van prestatieafspraken bij duurzaam 
bouwen in stedelijke vernieuwingsproject
De komende jaren worden veel naoorlogse 
woonwijken aangepakt in het kader van de 
stedelijke vernieuwing. Zowel in de renovatie als 
in de nieuwbouw bestaan er kansen voor de 
implementatie van maatregelen voor duurzaam 
bouwen.  
Auteur: Karin Soldaat 
Uitgever: Habiforum

6 - Technisch beheer en strategisch voorraad-
beleid in de corporatiepraktijk
Woningcorporaties besteden miljarden aan 
onderhoud en verbetering van het woningbezit. 
Het voorraadbeleid van beheerinstellingen 
zorgt voor een onderbouwing van de keuzes en 
de daarmee gemoeide financiële middelen.  
De technische organisatie zorgt voor een 
verantwoorde besteding van de middelen.  
Auteur: Geert Vijverberg 
Uitgever: Habiforum

5 - Inventarisatie wonen en zorg
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking  
zal in de komende decennia een grote vlucht 
nemen. Deze demografische ontwikkeling kan 
verregaande gevolgen hebben voor de aansluiting 
van de woningvoorraad op de woningbehoefte. 
Professionele woningverhuurders staan voor 
de opgave hun vastgoed aan de wijzigende 
vraag aan te passen.  
Auteur: Linda Leber 
Uitgever: Habiforum

4 - Belemmerende bouwregelgeving voor de 
voorraad
De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad 
in de steden voldoet niet meer volledig aan de 
wensen van veel woonconsumenten. Om aan de 
verschillende woonwensen te voldoen en de 
kwaliteit te verbeteren is een ingreep in de 
woningvoorraad nodig.  
Auteur: Amarins van der Bos 
Uitgever: Habiforum

1 - Operatie geslaagd, vervolgingreep 
noodzakelijk
Herstructurering van naoorlogse woonwijken 
staat bij veel gemeenten en woningcorporaties 
vanaf het begin van de jaren negentig hoog op 
de agenda. Ook bewoners hebben in de afgelopen 
jaren aangedrongen op de aanpak van hun wijk. 
Zij hebben het idee dat hun woonomgeving 
alleen nog maar aantrekkelijk is voor kansarme 
groepen.  
Auteurs: André Ouwehand, Suzan Davis 
Uitgever: Habiforum

Large Housing Estates in Amsterdam,  
the Netherlands
Opinions of Residents on Recent Developments 
In het RESTATE-project is aandacht besteed 
aan 29 naoorlogse wijken in Europese steden.  
In deze publicatie staan de meningen van 
bewoners in twee Amsterdamse herstructu-
reringsgebieden centraal. Net als in veel andere 
publicaties over Nederlandse probleemwijken, 
wordt duidelijk dat een flink aantal mensen best 
tevreden is in dit soort wijken en niet de neiging 
heeft om te verhuizen. Tegelijkertijd wordt ook 
duidelijk dat problemen zeker niet allemaal 
worden opgelost door het beleid. 
Auteurs: Manuel Aalbers, Ellen van Beckhoven, 
Ronald van Kempen, Sako Musterd  
& Wim Ostendorf 
Uitgever: Faculty of Geosciences,  
Utrecht University

Vernieuwend Ruimtegebruik

Karin Soldaat

De rol van prestatieafspraken 
bij duurzaam bouwen in stedelijke 
vernieuwingsprojecten
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Uitkomsten van een sectorbrede enquête

Dr. ir. Geert Vijverberg

Technisch beheer en strategisch 
voorraadbeleid in de corporatiepraktijk
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Literatuurstudie naar woonzorgcombinaties

drs. L. Leber

Inventarisatie wonen en zorg
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Amarins van der Bos

Belemmerende bouwregelgeving 
voor de voorraad
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Evaluatieonderzoek naar de wijkaanpak van naoorlogse wijken in de jaren negentig

André Ouwehand
Suzanne Davis

Operatie geslaagd, 
vervolgingreep noodzakelijk
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2004

Luchtgebonden bouwen
Bouwen op een opgetild maaiveld
Eén van de belangrijkste opties van de toekomst 
is het gebruik van platte daken van woon- en 
kantoorgebouwen als ‘bouwgrond’. Dit boek 
analyseert de mogelijkheden en de moeilijkheden 
bij het realiseren van dit soort projecten.  
Dit gebeurt aan de hand van interessante 
voorbeelden uit binnen- en buitenland.  
Auteurs: Ed Melet, Eric Vreedenburgh 
Uitgever: NAi Uitgevers 
ISBN: 90 – 5662 – 362 – 1

Meervoudig ruimtegebruik en het management 
van meerstemmige processen
Nederland is een dichtbevolkt land. Het aantal 
inwoners groeit en de claim op ruimte per inwo-
ner neemt toe. Ondertussen vindt in Nederland 
de besluitvorming over nieuwe investeringen en 
meervoudige vormen van ruimtegebruik plaats. 
In dit boek is de worsteling met ruimtelijke 
besluitvorming onderwerp van aandacht. 
Auteurs: Hans de Bruijn, Geert Teisman,  
Jurian Edelenbos, Wijnand Veeneman 
Uitgever: Boom Uitgevers Den Haag 
ISBN: 90 – 5931 – 295 – 3

Flevoland over de rand
Flevoland is een  provincie die letterlijk door 
mensenhanden vanuit het water ontwikkeld is. 
In dit boek houdt de auteur een pleidooi voor 
versterking van de identiteit van Flevoland.  
Het boek moet leiden tot breed gedragen 
initiatieven voor de ontwikkeling van Flevoland 
als mooie waterrijke provincie. 
Auteur: Peter van Rooy 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 908 – 077 – 123 – 6

Denken over de toekomst van wijken
Inspiratiepapers als middel tot nadenken (deel 1)
Inspiratiepaper met als doel mensen na te laten 
denken over woonwijken van de toekomst.  
Een combinatie van informatie en achtergrond, 
inspiratie en ideevorming over woonwijken  
in 2050. Dit eerste inspiratiepaper schetst 
achtergronden en gaat over heden en toekomst, 
over soorten wijken en veranderingen. 
Auteur: Frank Wassenberg 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 372 – 6

Demografische en maatschappelijke  
ontwikkelingen
Woonwijken nader beschouwd (deel 2)
In ‘Demografische en maatschappelijke 
ontwikkelingen’ beschouwen de auteurs woon-
wijken vanuit drie verschillende invalshoeken. 
Achtereenvolgens vormen de Nederlandse 
maatschappij, de woonwijk als samenleving en 
de woonwijk als ontmoetingsplek het uitgangs-
punt bij de beschouwing. 
Auteurs: Hilje van der Horst, Frank Wassenberg 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 382 – 3

Wijkende netwerken en netwerkende wijken in 
de digitale wereld van morgen
De invloed van informatie- en communicatie-
technologie op woonwijken (deel 3)
De invloed van Informatie en Communicatie 
Technologie (ICT) op woonwijken staat centraal 
in dit derde deel van de inspiratiepapers.  
Auteur: Roland Goetgeluk 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 392 – 0

Duurzaam wonen in de bestaande stad (deel 4)�
‘Duurzaam wonen in de bestaande stad’ gaat 
over de transformatie van bestaande 
woonwijken naar duurzame woonomgevingen.  
Auteurs: Gerda Klunder, Milou Beerepoot,  
Evert Hasselaar 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 402 – 1
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Functiemenging wonen en werken (deel 5)�
‘Functiemenging wonen en werken’ brengt een 
aantal concrete voorbeelden van functiemen-
ging in woonwijken voor het voetlicht. Er is 
aandacht voor werken in woonwijken, wonen op 
en nabij bedrijventerreinen en zogeheten 
‘informele functiemenging’. 
Auteur: Erik Louw 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 412 – 9

Ontwikkelingen in de procesarchitectuur
Beheer en vernieuwing van woonwijken (deel 6)
Het inspiratiepaper ‘Ontwikkelingen in de proces-
architectuur’ neemt de procesarchitectuur 
voor beheer en vernieuwing van woonwijken 
onder de loep. Drie algemene vraagstukken zijn 
hierin te onderscheiden: de verhouding tussen 
publiek en privaat, de afstemming tussen vraag 
en aanbod en mogelijkheden voor financiële 
vereffening. 
Auteurs: Gerben Helleman, Roelof Verhage 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 3760 – 422 – 6

Communities of Practice
Bronnen van inspiratie
In Cop’s wisselen professionals kennis en ervaring 
uit rond een bepaald thema of vakgebied, met 
als doel: vooruit komen. CoP’s scheppen ruimte 
voor vernieuwend denken en vormen een ideale 
omgeving voor kennisontwikkeling. Deze publicatie 
is mede tot stand gekomen op basis van 
ervaringen met een groot aantal CoP’s binnen 
Habiforum. Voor iedereen die overweegt en CoP 
te starten en deze tot een succes wil maken. 
Auteurs/samenstellers: Robert Bood, Marc 
Coenders 
Uitgever: Lemma 
ISBN: 90 – 5931 – 256 – 2

Regio’s Uitgedaagd
‘Growth management’ ter inspiratie voor nieuwe 
paden voor pro-actieve ruimtelijke planning.
Met deze studie wordt vanuit de theorie van 
planning aan de praktijk bijgedragen met 
vernieuwende ideeën voor ruimtelijke planning. 
Ook wordt gekeken naar welke leerpunten er 
zijn vanuit de planningspraktijk voor de theorie. 
Een interessante studie voor ieder die betrokken 
is bij (regionale) ruimtelijke processen, zowel 
vanuit een wetenschappelijk als praktijk-
perspectief. 
Auteur: Leonie Janssen-Jansen 
Uitgave: Universiteit van Amsterdam 
ISBN: 90 – 232 – 4030 – 8

3� - Ontwikkelingsstrategie Binckhorst
Een plan voor gemengde ontwikkeling van een 
stadshart
Neem een druk, levendig stadshart. Voeg daarbij 
een eigen, karakteristieke identiteit. Combineer 
dat met de wens er te wonen én te werken, en 
je hebt de Binckhorst, in de Centrale Zone van 
Den Haag. Deze rapportage toont hoe de  
ken-merken en wensen voor een gemengde 
ontwikkeling strategisch werden uitgewerkt. 
Auteurs/Samenstellers: Gemeente Den Haag, 
Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, ING 
Real Estate Development, Habiforum 
Uitgever: Habiforum

2- Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie in  
twee herstructureringswijken
Nieuw-Hoograven (Utrecht) en 
Bouwlust (Den Haag)
Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid zélf, 
maar ook het beleidsproces kan de sociale 
cohesie in stadswijken beïnvloeden. Heeft de 
manier waarop bewoners en beleidsmakers met 
elkaar samenwerken bijvoorbeeld invloed op  
de cohesie? 
Auteurs: Erik van Marissing, Gideon Bolt,  
Ronald Van Kempen 
Uitgever: Habiforum

Vernieuwend Ruimtegebruik

Een perspectief vanuit Binckhorst

Gemeente Den Haag
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2003

Bouwen voor ruimte
Europese richtlijnen en verdragen
Dit boek bevat een overzicht van de Europese 
regelgeving en internationale verdragen die van 
toepassing zijn op bouwen en ruimtegebruik.  
De belangrijkste Europese richtlijnen en 
verordeningen en de internationale verdragen 
worden in heldere bewoordingen beschreven en 
van een toelichting voor de praktijk voorzien. 
Auteur: Inge Klinge, Peter van Rooy e.a. 
Uitgever: Kluwer 
ISBN-13: 9789026840814

Bosbus
Mobiel natuurreservaat
De BosBus, een stadsbus die omgetoverd was 
tot een mobiel natuurreservaat, was het decor 
voor gesprekken tussen architecten, steden-
bouwkundigen, ecologen en biologen over de 
relatie tussen natuur en cultuur in stedelijke 
gebieden. In dit boek staan verslagen van de 
discussies en diverse bijdragen over natuur  
in de stad.  
Auteur: Ton Matton  
Uitgever: Episode 
ISBN: 905 – 973 – 008 – 9
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Een zoektocht naar schoonheid
Schoonheid is in Nederland verdwenen. 
Functionaliteit, kosten, regelgeving en politiek 
zijn bepalende factoren in de ruimtelijke 
ordening. Wat is daarvan het resultaat? Hoe is 
het om te midden van al die lelijkheid te leven? 
Hoe komt dat toch? En kunnen we er nog wat 
aan doen? De Volksbeweging tegen de Lelijkheid 
is opgericht om de discussie over schoonheid 
weer op de agenda zetten. Dit boek bevat een 
verslag van de bevindingen en een aanzet tot 
een vervolg. Concrete daden en discussie,  
dat is wat we zoeken! Het onderzoek biedt 
vernieuwende inzichten, concrete plannen en  
de radicale eis om esthetica tot leidend principe 
van de ruimtelijke ordening en de architectuur 
uit te roepen. 
Auteurs: Michiel Hoogerhuis, Martijn van 
Oorschot 
Uitgeverij: Boom Uitgevers Den Haag 
ISBN: 90 – 5931 – 169 – 8

Quest for Partners in research
Internationale ontwikkelingen in meervoudig 
ruimtegebruik
In deze publicatie is nagegaan wat buitenlandse 
ontwikkelingen in meervoudig ruimtegebruik 
kunnen betekenen voor Nederland. Naast een 
overzicht van ontwikkelingen en organisaties, 
bevat deze publicatie een aantal becommen-
tarieerde papers over specifieke landen, 
waaronder Frankrijk en Amerika. 
Auteur: Huib Haccoû 
Uitgever: Habiforum

Vijf open deuren
Meervoudig ruimtegebruik in Nederland
Alom klinkt de roep om de groene ruimte in 
Nederland niet verder te bebouwen. Toch 
worden er vooral bedrijfsterreinen en 
woonwijken gebouwd. Hoe kan Nederland in de 
toekomst meer afwisseling, functiemenging en 
(hoog)stedelijke kwaliteit krijgen? Deze vraag 
staat centraal in deze publicatie. 
Auteur: Paul Meurs 
Uitgever: The Urban Fabric, Mecanoo Architecten

Water voor ruimte 
Ruimte voor water
Door de toenemende problemen in de water-
huishouding is het van groot belang om bij 
ingrepen in stad en land ook waterberging een 
plek te geven. Deze publicatie is het resultaat 
van een onderzoek naar de mogelijkheden om 
waterberging te combineren met andere 
vormen van ruimtegebruik.  
Uitgever: MR&W Noord-Holland 
ISBN: 903 – 760 – 492 – 7

2002
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2001

Voor de draad ermee
Inspiratieboek voor waterlandschappen
Water heeft meer ruimte nodig en moet een 
belangrijk ordenend principe zijn bij de verdere 
inrichting van Nederland. Onze omgang met 
water moet veranderen, voor behoud van 
veiligheid maar ook omdat water kansen biedt 
voor dynamiek. Dit boek geeft nieuwe praktijken 
en handelingsperspectieven voor de toekomst.  
Redactie: Peter van Rooy, Margriet Roukema, Ab 
van Luin 
Uitgever: Habiforum 
ISBN: 90 – 806647 – 1 – 5

Handorakel voor de toekomst
Deze publicatie is het resultaat van twee 
jaar onderzoek naar de praktijk van toekomst-
onderzoek op het gebied van strategisch 
omgevingsbeleid. Het Handorakel geeft, op basis 
van praktijkervaringen,  wijsheden over de 
toepassing van toekomstonderzoek voor  
het strategisch omgevingsbeleid.  
Redactie: Stuurgroep Toekomstonderzoek en 
Strategisch Omgevingsbeleid 
Uitgever: Lemma 
ISBN: 90 – 5931 – 0063

Verruimd perspectief
Ruimtelijke ontwikkelingen in breder perspectief
Het onderzoek is een basale verkenning naar 
meervoudig ruimtegebruik in de landen Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten, waar belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van ruimtegebruik plaatsvinden. 
Opvallende ideeën en opgaven zijn opgenomen in 
de publicatie. Ook is er aandacht voor juridische, 
financiële en bestuurlijke instrumenten rondom 
meervoudig ruimtegebruik. Ter afsluiting volgen 
aanbevelingen voor voortgezette kennisontwik-
keling op dit thema in Nederland. 
Redactie: Ton Kreukels, Marinka van Vliet 
Uitgave: Habiforum

De Hoed en de Rand
In dit essay is onderzocht wat de maatschap-
pelijke en culturele verankering is van intensief 
en meervoudig ruimtegebruik. Er is gekeken 
naar de ontwikkelingen die houvast en aan-
knopingspunten bieden. Daarnaast is er 
aandacht voor de krachten en onderstromen 
in de maatschappij waarvoor gewaakt  
moet worden. 
Redactie: Jan Dirk Hoekstra, Dirk Sijmons,  
Fred Feddes 
Uitgever: H+ N+ S

Kwaliteit in meervoud
Ruimtelijke kwaliteit wordt nogal eens verschil-
lend geïnterpreteerd door verschillende actoren. 
Gevolg is vaak een Babylonische spraakverwar-
ring bij het realiseren van ruimtelijke opgaven. 
De studie ‘Kwaliteit in meervoud, conceptuali-
sering en operationalisering van ruimtelijke 
kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik’ 
concretiseert het begrip ruimtelijke kwaliteit 
en maakt het beter te toetsen. 
Auteurs: Pieter Hooimeijer, Henk Kroon, 
Joke Luttik 
Uitgever: Uitgever Habiforum 
ISBN: 90 – 5481 – 060 – 2

Besluitvorming en ruimtelijk procesmanagement
Veel ruimtegebruik is niet ontworpen op intensief 
en meervoudig gebruik, maar is monofunctioneel. 
Het boek Besluitvorming en ruimtelijk proces-
management richt zich op de kwestie hoe de 
toenemende vraag naar ruimte is te realiseren, 
terwijl de hoeveelheid beschikbare ruimte 
gelijkt blijft. 
Auteur: Geert Teisman 
Uitgeverij: Eburon 
ISBN: 90 – 1566 – 851 – 1
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Nova Cura
Over meervoudig ruimtegebruik 
Meervoudig ruimtegebrek is belangrijk voor een 
samenleving die met schaarse ruimte van doen 
heeft. Diverse deskundigen zijn samengebracht 
om na te denken over de begrippen ‘ruimtelijke 
kwaliteit’ en ‘meervoudig ruimtelijk’.  
Deze denkstorm en het doordenken hebben 
geleid tot uiteenlopende ideeën over het 
ruimtegebrek in de toekomst. 
Redactie: Habiforum, RMNO 
Uitgever: Lemma 
ISBN: 90 – 5189 – 899 – 1
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We�bsite�s

www.habiforum.nl
Op deze website zijn alle publicaties van 
Habiforum te vinden: boeken, verslagen, 
wetenschappelijke artikelen, etc. Om het zoeken 
naar publicaties te vergemakkelijken, zijn de 
verschillende onderwerpen ingedeeld in thema’s. 
Daarnaast kunt u ook op type project en op 
type publicatie zoeken. 

www.nederlandbovenwater.nl
NederLandBovenWater is een programma van 
en voor mensen die geraakt zijn door gebieds-
ontwikkeling. Op deze site vindt u onder andere 
verhalen over belangrijke projecten, portretten 
van betrokkenen, een overzicht van algemeen 
toepasbare methodieken, nieuwsitems en een 
digitaal archief van het Praktijkboek uit 2006.

www.gebiedsontwikkeling.nu
Deze site is een 24/7 nieuwsmonitor en zoek-
machine over gebiedsontwikkeling. De site is 
een initiatief van Nirov, TU Delft, ministerie van 
VROM en Habiforum. U vindt op de site een 
agenda, nieuwsberichten en nieuwsfeeds.  
Ook kunt u zoeken in de databases van de 
verschillende initiatiefnemers. 

www.depraktijkacademie.nl
De ‘Academie voor gebiedsontwikkeling’ wil het 
vakgebied gebiedsontwikkeling op een hoger 
niveau te tillen en is hét netwerk waar kennis, 
praktijkervaring, ontwikkeling en professionals 
bijeenkomen. Op deze site vindt u alle informatie 
over de Academie en over de Praktijkopleiding 
Gebiedsontwikkeling.

www.milu.net
MILUnet staat voor: Multifunctional Intensive 
Land Use Network. Diverse Europese steden 
werkten samen in dit programma, dat liep van 
2004 tot en met 2007. Ieder jaar zijn twee 
studie/implementatielabs gehouden, ergens in 
Europa. Daar werden een lokale en een regionale 
casus bediscussieerd, door deelnemers uit 
allerlei Europese steden. Het initiatief lag  
bij Habiforum. 

www.werkbank.habiforum.nl
De Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit is een 
praktisch hulpmiddel om vorm te geven aan 
ruimtelijke kwaliteit, bedoeld voor iedereen 
die op een of andere manier betrokken is bij 
gebiedsontwikkeling. Op deze site vindt u uitleg 
over wat ruimtelijke kwaliteit precies is, en 
daarnaast vindt u er praktijkervaringen en 
online gereedschap om zelf met ruimtelijke 
kwaliteit aan de slag te gaan. 

www.kennisproductiviteit.net
Deze website over kennisproductiviteit is een 
initiatief van Suzanne Verdonschot. U vindt  
er informatie over onderzoek op het gebied  
van kennisproductiviteit, maar ook titels van 
relevante boeken, artikelen en websites. 
Daarnaast houdt Verdonschot een eigen blog 
bij, waarin zij alle nieuwtjes over kennisproduc-
tiviteit met u deelt.

www.ontwerpenmetnatuur.wur.nl
‘Ontwerpen met natuur’ is een plan van aanpak 
om natuur duurzaam te integreren in ruimtelijke 
plannen. Deze website gaat over hoe landschaps-
ecologische kennis bij deze opgave gebruikt kan 
worden. De aangeboden kennis zorgt ervoor 
dat gebiedsontwikkelaars natuur duurzaam 
kunnen betrekken bij de plannen en ontwerpen.

www.corpovenista.nl
Corpovenista, ‘corporaties vernieuwen de stad’, 
deed van 2004 tot 2007 onderzoek naar 
stedelijke vernieuwing. Het was een samenwer-
kingsverband van tien grote woningcorporaties, 
Aedes en diverse onderzoeksgroepen. Er vond 
onderzoek en kennisuitwisseling plaats, onder 
meer op het terrein van het functioneren van 
stadswijken en de organisatie van stedelijke 
vernieuwing. De verbinding tussen praktijk-
inzichten en wetenschap stond centraal.
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Vide�o

Locatie tusseNLand
Dit is een indringende, confronterende film over 
de rafelranden van de stad. Met het verschuiven 
van de grenzen van de stad wordt steeds meer 
landelijk gebied wordt op onmerkbaar aan de 
stad toegevoegd. De mensen die in dit 
tussenland verkeren als bewoner of kleine 
ondernemer staan centraal in de film.  
Uitgave: Kasteel Groenewoud, Habiforum 
link: http://www.cinema.nl/films/1938809/
locatie-tussenland

Een ontdekkingsreis naar de duurzame  
stad Curitiba
Curitiba is een stad in het zuiden van Brazilië  
en heeft 1,6 miljoen inwoners. De stad staat 
wereldwijd bekend als een goed voorbeeld van 
consistente en geïntegreerde planning.  
Het Nationaal Dubo Centrum ziet Curitiba als 
een inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling 
in Nederland en heeft daarom deze video 
gemaakt. 
Uitgave: SenterNovem

Multifunctional and Intensive Land Use
Principles, practices, projects and policies
This dvd is a cinematographic impression of the 
efforts of an international Group of European 
experts on urban planning to promote MILU: 
Mulitifunctional and Intensive Land Use in cities 
and regions. Seven short films give an overview 
of activities of the MILUnetwork. Each film 
focuses on a theme and a specific 
European town. 
Uitgave: Habiforum/MILUnet 
ISBN: 978 – 90 – 3806647 – 6 – 0

Samen werken aan de leefkwaliteit in Oud West
We bouwen aan onze toekomst, we zijn er blij mee
In Oud-West is alles wat bijdraagt aan een 
betere leefomgeving welkom. Deze dvd laat  
het groen- en zonnekrachtproject zien,  
een voorbeeld van hoe mensen samen in de  
wijk een idee kunnen oppakken en uitvoeren. 
Uitgave: provincie Gelderland 
link: http://www.youtube.com/
watch?v=xCN4wXlMhEM 

Koningspleijn
Visie op een uniek bedrijventerrein waar 
innovatie en duurzaamheid
Begin 2006 besloot Arnhem om een toekomst-
visie te ontwikkelen voor het bedrijventerrein 
Koningspleijn. De ambitie van de gemeente was 
om er een unieke locatie van te maken, waarin 
de kwaliteiten van het terrein, duurzaamheid  
en innovatie centraal staan. Een filmverslag 
van de dynamische ontwikkeling van een breed 
gedragen visie. 
Uitgave: gemeente Arnhem 
link: http://www.habiforum.nl/cerium/standaard.
asp?id=NID_1

Ontmoeting Stad en Landbouw
De stad rukt op. De stedeling heeft steeds 
meer ruimte nodig. Boeren dreigen in de 
verdrukking te komen. Stad en platteland 
worden met elkaar geconfronteerd; wat hebben 
ze elkaar te bieden? 
Uitgave: Alterra, Ministerie van LNV,  
Habiforum, InnoNet 
link: http://www.stadenlandbouw.nl/home.swf
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NOVA TERRA
Nova Terra bestaat sinds 2001. Van 2001 tot  
2006 verscheen het tijdschrift op initiatief  
van Habiforum. Centraal in elk nummer stond 
het meervoudig en vernieuwend ruimtegebruik. 
Nova Terra werd verspreid binnen het 
Habiforumnetwerk en onder de lezers van 
Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening. Sinds 2006 
zet uitgever Nirov Nova Terra zelfstandig voort. 
Het tijdschrift verschijnt incidenteel, in opdracht 
van derden, in de vorm van een special.  
Het wordt gratis verspreid onder de lezers van 
het blad S&RO. 
 De doelstelling van Nova Terra is het informeren 
van mensen die door hun werk in aanraking 
komen met vernieuwend ruimtegebruik, in de 
brede zin van het woord. Zowel de Nederlands-
talige als de internationale gemeenschap 
behoort tot de doelgroep. De afgelopen twee 
jaar is er een aantal Engelstalige Nova Terra 
Specials uitgekomen met als thema ‘Connected 
cities’. Het gebruik van hoogwaardig beeld-
materiaal bevordert het informatieve gehalte 
van de tekst.

Nova Te�rra
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