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E en van de mooie kanten van het 
werken in de openbare ruimte is 
dat het tastbare resultaten oplevert. 

Een mooi en toekomstbestendig her
ingericht plein is voor iedereen beleef
baar. Het is er goed toeven en bij een 
flinke regenbui staat het plein niet met
een blank. Wat voor velen minder zicht
baar is, is dat er allerlei wetten, regels en 
beleidsbeslissingen aan ten grondslag 
liggen. Die kunnen soms met elkaar  

botsen of de voortgang belemmeren, maar zijn er niet voor niets.  
Ze zorgen ervoor dat niet alleen het heringerichte plein ‘klopt’,  
maar ook het grotere plaatje. 

Veel van deze afwegingen vinden plaats op lokaal of regionaal niveau, 
maar niet alle. Ook de rijksoverheid maakt wetten en beleid met de 
bedoeling om voor een zekere landelijke samenhang te zorgen: dít zijn 
de kaders waarbinnen we in dit land onze ruimte vormgeven. Over 
hoe je die kaders stelt en hoeveel ruimte je laat voor lokale keuzes, 
daar wordt door de tijd heen verschillend over gedacht.

Met de Omgevingswet in aantocht is er een duidelijk ijkpunt ontstaan 
van de opvattingen die het Rijk hierover heeft, ook wel sturings filosofie 
genoemd. Cocreatie is daarbij het sleutelwoord. Het realiseren van de 
energietransitie is daar een mooie illustratie van: het Rijk geeft de 
lande lijke doelstellingen voor duurzame energieopwekking aan, de 
regio’s werken dat uit in Regionale Energiestrategieën (RES’en).

Ook de woningbouwopgave  een miljoen woningen erbij tot 2030  
ademt deze sturingsfilosofie uit. Het is daarbij leerzaam om te kijken 
naar de Vinex (VIerde Nota over de ruimtelijke ordening EXtra), die dit 
jaar zijn dertigjarige jubileum viert. Dat was met 850.000 woningen in 
tien jaar tijd een vergelijkbare opgave. Hoe is dat aan gepakt, wat is het 
resultaat en wat kunnen we daarvan leren? Han Lörzing, die actief heeft 
meegewerkt aan de Vinexplannen, neemt ons mee.

Als professionals kunnen we blijven genieten van en focussen op de 
tastbare resultaten. Dat bepaalt uiteindelijk of we ons werk goed 
doen. Maar het is ook goed om te weten hoe het rijksbeleid hierop  
van invloed is. Dat laten we u graag zien in dit themanummer van 
Stadswerk magazine. Met zomervakantie in aantocht is dit wellicht 
een extra goed moment om hier eens op te reflecteren. Namens het  
bestuur wens ik u een mooie zomer toe!
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36 Rond woningcomplexen en in binnen-

terreinen liggen kansen om met bewoners te 

vergroenen. Studenten van Hogeschool Van Hall 

Larenstein deden hier praktijkonderzoek naar,  

en wonnen de Impactprijs Groen Onderwijs.

Rectificatie
In de Special Openbare verlichting van 
Stadswerk magazine nummer 5, 2021, 
pagina 24, rechter kolom, eerste regel 
staat de term ‘illuminatie’. Dit had 
‘illuminantie’ moeten zijn. De termen 
duiden verschillende maatstaven voor 
lichtsterkte aan. Onze excuses voor de 
verschrijving. De redactie.
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Toolbox Bodemdaling 
in Steden
De gemeente Gouda, het hoogheemraadschap van 

Rijnland, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling 

en de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart zijn betrok-

ken bij de ontwikkeling van de Toolbox Bodemdaling in 

Steden. Dit instrument helpt professionals die werken 

aan oplossingen voor bodemdaling in steden. 

De ervaringen in de binnenstad van Gouda laten zien dat 

er veel komt kijken bij de zoektocht naar de beste oplos-

sing: bodemonderzoek, modellering van waterstromen, 

juridisch onderzoek, funderingsonderzoek, zorgvuldige 

communicatie en nog meer. Met de toolbox wordt het 

geleerde toegankelijk en toepasbaar gemaakt en waar 

nodig met onderzoek aangevuld.

Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, 

maar ook adviseurs en onderzoekers kunnen tot de zomer 

van 2022 aan de hand van de toolbox deelnemen aan 

bijeenkomsten, meedenken over onderzoek en gebruik 

maken van concrete tools. Meer informatie over het instru-

ment vindt u op www.bodemdalingdebaas.nl/toolbox.

(bron: Gemeente Gouda)

Vakbeurs Openbare Ruimte  
op 22 en 23 september 

De voorbije periode konden veel evenementen niet doorgaan vanwege de corona-

pandemie. Ook de Vakbeurs Openbare Ruimte ontkwam niet aan dit lot. Zelfs een 

coronaproof ‘Stay&Go-editie’ in december 2020 kon uiteindelijk geen doorgang 

vinden. Gelukkig worden de beperkende maatregelen nu in hoog tempo afge-

bouwd en kan ook de Vakbeurs dit jaar weer doorgaan, op 22 en 23 september.

Organisator Jean Paul Boon van ExpoProof: ‘Als organisator hebben wij natuur-

lijk reikhalzend naar dit moment uitgekeken. Want terwijl de wereld de afgelo-

pen maanden stil leek te staan, gingen de ontwikkelingen op het gebied van 

openbare ruimte gewoon door. Er wordt dan ook meteen al volop geregistreerd 

door mensen die de beurs in september willen bezoeken. We gaan al richting 

de duizend, waarvan honderden ambtenaren werkzaam bij gemeenten.’

Koninklijke Vereniging Stadswerk verzorgt ‘als vanouds’ een lezingen-

programma op de Vakbeurs, in korte blokken van circa 20 minuten. Op  

www.openbareruimte.nl kunt u de meest actuele versie van het programma 

raadplegen.

Doorfietsroute F58 tussen 
Roosendaal en Bergen op Zoom 
De aanleg van de doorfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is 

gestart. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 

en de wethouders Cees Lok (Roosendaal) en Patrick van der Velden (Bergen op 

Zoom) hebben onlangs het officiële startsein voor de aanleg gegeven.

De doorfietsroute verbindt een aantal bedrijventerreinen en andere drukke 

verkeerspunten met elkaar: het Bergse bedrijventerrein aan de Marconilaan, 

bedrijventerrein De Wijper in Heerle/Wouw, De Bulkenaar, waar het nieuwe 

regionale ziekenhuis komt, Leisurepark De Stok met het Designer Outlet 

Roosendaal en de compacte binnenstad van Roosendaal. Sommige stukken 

van de F58 zijn al gerealiseerd. Begin 2023 moet het hele tracé als door-

fietsroute zijn ingericht.

(bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

(foto: www.blijevis.nl)

Digitaal logboek  
bevalt Texel goed
Ook op Texel is het beheer van de openbare ruimte 

hectisch. Met een gevarieerde uitvoerende dienst 

wordt het eiland schoon, heel en veilig gehouden 

voor 13.500 bewoners en jaarlijks meer dan 1 miljoen 

bezoekers.

Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden 

wordt het steeds belangrijker om duidelijk te com-

municeren tussen de collega’s van de verschillende 

vakgebieden onderling en met de uitvoerende  

partijen die in opdracht van de gemeente Texel in 

de openbare ruimte aan het werk zijn. Tot voor kort 

werden meldingen en foto’s bijgehouden en gedeeld 

via whatsapp, mail, geeltjes, grijsjes, sms’jes, note-

books en koffieautomaatoverlegjes. Hierdoor was er 

beperkt zicht op het afhandelen van interne mel-

dingen en was informatie bij opleveringen soms 

incompleet. In maart 2021 is er begonnen met een 

pilot met het digitaal Logboek van WerkTools. Inmid-

dels heeft de app zich ruimschoots bewezen. Infor-

matie is te clusteren per vakgebied, datum, locatie of 

uitvoerder, altijd te raadplegen en rapportages zijn 

beschikbaar in verschillende formats. De deel nemers 

in de pilot zijn vooral enthousiast over het gebruiks-

gemak van de app op hun mobiele telefoon en de 

tijdswinst die de app oplevert. De pilot is geslaagd, 

Gemeente Texel kiest voor WerkTools.

(bron: Gemeente Texel)

Nationaal Deltaplan  
Biodiversiteitsherstel
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 

(VHG), NL Greenlabel en Stichting Steenbreek gaan binnen 

het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan de  

slag met biodiversiteit in het stedelijk gebied. VHG en  

NL Greenlabel hebben zich onlangs aangesloten bij de  

coalitie. Stichting Steenbreek was al enige tijd lid.

Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten  

van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende 

Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels van  

NL Greenlabel. In de aanpak van concrete acties kan  

daarnaast worden voortgebouwd op de campagnes die 

Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten van de 

Green Deal 1.000 hectare stedelijke natuur.

De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een 

actieplan uitwerken en presenteren aan de overige  

partners van het Deltaplan. Het doel is om daarmee,  

naast bio diversiteit in het landelijke gebied, een werkspoor 

bio diversiteit in het stedelijk gebied aan het Deltaplan  

toe te voegen en hierin het voortouw te nemen.

(bron: NL Greenlabel)

Utrechtse ‘visdeurbel’ trekt internationale belangstelling
Een proef met een onderwatercamera bij de Weerdsluis in Utrecht was dit 

voorjaar een groot succes, constateert de gemeente. Via de website  

visdeurbel.nl kregen mensen niet alleen een indruk van de wondere onder-

waterwereld in de Utrechtse grachten, maar konden ze ook via een digitale 

visdeurbel de sluiswachter waarschuwen dat er vissen door de sluis wilden.  

Die moeten anders namelijk soms lang wachten om erdoor te kunnen. Ze 

zwemmen dan van de Vecht via de Oude Gracht in Utrecht stroomopwaarts  

de Oude Rijn op om eitjes te leggen. 

De visdeurbel trok 440.000 unieke bezoekers, die in totaal 100.000 keer 

op de bel drukten. Ook vanuit het buitenland was er veel belangstelling 

voor het onderwaterschouwspel in de Domstad. Zo keken bijvoorbeeld 

mensen uit Taiwan en Canada mee. De gemeente laat weten dat de vis-

deurbel volgend jaar, als het vistrekseizoen weer begint, zeker terugkomt.

(bron: www.nu.nl)
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Wateraanvoergebied

Opgaven in relatie tot droogte en klimaatverandering

Benedenrivierengebied:
• neerslagtekort, verzilting

Bovenrivierengebied:
• neerslagtekort, afvoer

Hoge zandgronden:
• neerslagtekort, grondwaterstand,
  beperkte afvoer

IJsselmeergebied:
• neerslagtekort, peil IJsselmeer

Zuidwestelijke Delta:
• verzilting, geen aanvoer

pb
l.n
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Bron: Mens et al. 2020

Alle regio’s:
• extreme regen, hagel en storm
• hi�e en droogte in de stad
• e�ecten buiten Nederland

‘Rijk moet nog heldere  
keuzes maken’

Bron: Mens et al. 2020,  
Deltares rapport 11205271-005.

MET ZEVENMIJLS LAARZEN DOOR DE GESCHIEDENIS
De Franse filosoof René Descartes zei het  

al in de zeventiende eeuw: ‘God schiep de 

wereld, behalve Nederland want dat werd 

door de Nederlanders geschapen.’ De fysieke 

kenmerken en de geschiedenis maken dit 

land bij uitstek tot een plek waar bovenlokale 

ruimtelijke planvorming handig en nodig is. 

Als we even met zevenmijlslaarzen door  

de geschiedenis lopen, dan zie je al in de 

Romeinse tijd bovenlokale plannen voor 

wegen en verdedigingslinies - de grens van 

het Romeinse Rijk liep lange tijd dwars door 

Nederland. In de loop van de middeleeuwen 

ontstond het besef dat samen waterwerken 

aanleggen veel voordeel opleverde. Dat werd 

versterkt doorgezet in de eeuwen erna met 

talrijke droogmakerijen. In de napoleontische 

tijd werd de nationale samenhang verder 

versterkt, onder meer door de oprichting van 

het kadaster en Rijkswaterstaat. Een andere 

belangrijke mijlpaal is de Woningwet uit 1901, 

waarmee woningbouw een nationale dimen-

sie kreeg. En nationale ruimtelijke ordening 

krijgt na de Tweede Wereldoorlog gestalte 

met het uitbrengen van rijksnota’s, waarvan 

‘De ontwikkeling van het Westen des Lands’ in 

1958 het startpunt vormt. Bij al deze mar-

kante ontwikkelingen zie je een groeiend 

besef van nut en noodzaak van nationale 

planvorming, ondersteund door wat er tech-

nisch en organisatorisch mogelijk is.

Opgravingen bij Valkenburg (Zuid-Holland) 
van de ‘limes’ uit de Romeinse tijd. Dit is het 
oudste voorbeeld van boven lokale planning 
in ons land. (foto: www.romeinen.nl)
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THEMA RIJKSBELEID WEBSITES WWW.DENATIONALEOMGEVINGSVISIE.NL
WWW.PBL.NL

‘Nederland kent een rijke geschiede
nis van nationale ruimtelijke  
planvorming’, zegt David Hamers, 

senior onderzoeker stedelijk gebied bij  
het PBL. ‘De afgelopen tien jaar, waarin 
nationaal ruimtelijk beleid goeddeels werd 
afgeschaft, vormt een dissonant in deze 
geschiedenis. Maar met de voorbereidingen 
op de Omgevingswet en de vorig jaar gepu
bliceerde Nationale Omgevingsvisie die 
hieruit voortvloeit is nationaal ruimtelijk 
beleid weer terug van weggeweest.’

Grote opgaven
De hernieuwde aandacht komt volgens 
Hamers  en dat is geen toeval  op een  
moment dat er grote opgaven met ruimte
lijke relevantie op ons afkomen, zoals het 
land bestendig maken tegen klimaatveran
dering, hervorming van de landbouw en de 
energie transitie. Ook bij de kabinetsforma
tie die op dit moment gaande is komen deze 
opgaven prominent aan bod. ‘Dat is geen 
“business as usual”, nee, het gaat om syste
mische veranderingen die een samenhan
gende visie als onderlegger nodig hebben.’

Met de NOVI wordt hiertoe een aanzet 
gegeven. Maar daarmee is het verhaal 
voor het PBL niet af en dat is ook de re
den geweest voor het uitbrengen van 
‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’. 
Hamers: ‘In de NOVI worden de opgaven 
netjes opgesomd maar ontbreekt het veel

al aan heldere keuzes. Fricties tussen 
functies en belangen komen niet genoeg 
in beeld, laat staan hoe je daar keuzes in 
maakt. Om een voorbeeld te geven rond 
de energietransitie: enerzijds is er het 
belang van de energiesector die ijvert 
voor een zo efficiënt mogelijke opwek
king: zoveel mogelijk duurzame energie 
voor zo min mogelijk geld. Anderzijds is 
er een maatschappelijk belang voor goede 

landschappelijke inpassing, wat ten koste 
kan gaan van de efficiency. Het Rijk zou 
moeten aangeven wat vóór gaat en zou 
een kader moeten bieden voor hoe je tot 
afwegingen komt.’

Belangrijk voor decentrale 
overheden
Heldere keuzes op rijksniveau zijn van 
groot belang voor decentrale overheden, 

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, REDACTIE STADSWERK 

De Nationale  
Omgevingsvisie
Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft de rijks-

overheid weer een samenhangende visie gepresenteerd op 

nationaal niveau. Een goede stap, vindt David Hamers van 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), maar er worden 

nog veel keuzes opengelaten. Met het PBL-rapport ‘Grote 

opgaven in een beperkte ruimte’ wordt hier alsnog een 

voorzet voor gedaan. Decentrale overheden kunnen hier  

hun voordeel mee doen.

‘Fricties tussen functies en belangen 
komen niet genoeg in beeld, laat 
staan hoe je daar keuzes in maakt’



Laat u inspireren! 
Door de nieuwe 
collectie duurzame 
bestratingsoplossingen.
Een sfeervol inspiratieboek voor iedereen verant-
woordelijk voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Een inspiratietool voor het opdoen 
van ideeën over kleurgebruik, texturen en formaten. 
Ontwerp uw toekomstbestendige straatbeeld met 
onze klimaatadaptieve en duurzame producten. 

Download de catalogus via onze website of vraag een 
gedrukt exemplaar aan.

www.struykverwoinfra.nl

zichtbare resultaten vanuit de praktijk

coaching & opleiding buitendienst
organisatieverbetering

praktisch beheer & onderhoud
succesvolle bewonersparticipatie

beeldkwaliteit juist toegepast

06 19422187 of 06 19013885
info@buitengewoonadviseurs.nl
buitengewoonadviseurs.nl
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benadrukt Hamers. ‘Je moet bijvoorbeeld 
weten wat het Rijk op lange termijn gaat 
doen om goede investeringsbeslissingen te 
nemen. Heel concreet: hoe lang is er nog 
fossiele energie beschikbaar om de warm
tenetten te voeden? Ontstaat er geen “gat” 
totdat het wordt opgevuld door levering 
van voldoende duurzame energie? Dat 
maakt nogal uit voor investeringsbeslis
singen op decentraal niveau.’

Heldere keuzes op rijksniveau zijn dus  
belangrijk voor lokale en regionale beslis
singen. Maar het gaat om de kaders, bena
drukt Hamers. Voor concrete keuzes op 
lokaal niveau is juist meebeslissen op dat 
niveau cruciaal. ‘Participatie van burgers  
en lokale politici “aan de voorkant” van het 
proces is heel belangrijk. Want dat is het 
moment dat er echt nog invloed op het 
resultaat kan worden uitgeoefend. Bij een 
dichtgetimmerd plan gaat het hooguit nog 
om wat accentverschuivingen. Ik vind de 
ontwikkelingen rond de RES’en (Regionale 
Energiestrategieën) in dit verband heel inte
ressant. De randvoorwaarden zijn door het 
Rijk meegegeven  35 terawattuur duur
zame energieopwekking voor het hele land 
in 2030  maar hoe dat te realiseren is aan 
de regio’s. Ze hebben echt hun beste beentje 
voorgezet: op papier hebben de regio’s nu 
zelfs meer opwekking dan de doelstelling. 
Maar er is natuurlijk nog veel werk te ver
zetten om de stap van papier naar realiteit 

te maken. In het maatschappelijk debat 
wordt daar soms met enig ongeduld naar 
gekeken en pleiten sommigen ervoor dat 
het Rijk het overneemt van de regio’s.  
Ik zou dat geen goede zaak vinden. Gun de 
regio’s wat tijd voor deze nieuwe opgave, 
draai niet een prille praktijk de nek om.’

Integrale benadering
Een ander punt van aandacht voor Hamers 
is een integrale benadering van de op
gaven. In de NOVI wordt hiervoor nadruk
kelijk gepleit, maar sectoraal denken ligt er 
voortdurend op de loer, vindt de onder  
zoeker. ‘Je ziet dat bijvoorbeeld bij de ge
dachten over woningbouw. De discussie 
spitst zich toe op binnenstedelijk of buiten
stedelijk bouwen, maar ik zou zeggen: kijk 
niet alleen naar woningbouw maar naar 
alle aspecten die een plek in de plannen 
verdienen. Waar gaan die nieuwe bewoners 
bijvoorbeeld werken? In de buurt of op 
afstand met meer files tot gevolg? Is er 
voldoende groen in de buurt? En hoe ga je 
om met klimaatadaptatie? Of neem het 
stikstofdossier; er wordt nu gedacht in de 
richting van uitkoop van bedrijven met veel 
uitstoot in de buurt van waardevolle na
tuur. Prima, maar neem bij die regeling dan 
ook gelijk de waterhuishouding van het 
gebied mee. Want ook dat is een grote op
gave; als je die samen neemt kunnen er 
nieuwe oplossingen ontstaan.’

‘Kijk niet alleen naar woningbouw  
maar naar alle aspecten die een plek  
in de plannen verdienen’ 

Integraal werken gaat wat Hamers betreft 
ook over de verschillende planfases en 
disciplines die bij plannen zijn betrokken. 
‘Beheer wordt nog te vaak als losstaand 
onderdeel van de plannen gezien, met een 
apart budget. Maar we weten dat beheer 
van grote invloed kan zijn op het succes 
van een plek en dat daar al tijdens de plan
fase de voorwaarden voor worden gescha
pen. Dus ook hier weer: neem het mee aan 
de voorkant van het proces. Het kost mis
schien wat meer tijd, maar je verdient het 
later zeker terug in termen van kwaliteit 
en draagvlak. Ik ben ook een voorstander 
van geïntegreerde contractvormen die dat 
mogelijk maken, zoals Design, Build, 
Finance & Maintain (DBFM). Een andere 
geschikte manier om alles samen te laten 
komen is het voor ogen houden van de 
doelstellingen op lange termijn. Dan komt 
bijvoorbeeld beheer automatisch in beeld, 
want je wil niet alleen dat een nieuw plan 
bij oplevering geslaagd is, maar ook in de 
decennia daarna. Zo zie je dat langeter
mijndenken en concreet aan de slag gaan 
geen tegengestelden zijn, maar juist in 
elkaars verlengde liggen.’ 

Het Rapport ‘Grote opgaven in een beperkte 
ruimte; Ruimtelijke keuzes voor een toe-
komstbestendige leefomgeving’ is te down-
loaden via www.pbl.nl/publicaties/grote-
opgaven-in-een-beperkte-ruimte.
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Als het om stedelijke 
afwisseling gaat, 
begon bij de Vinex 
de victorie

Waar stond Vinex ook alweer voor? 
Het was de afkorting van VIerde 
Nota over de ruimtelijke ordening 

EXtra, een beleidsstuk van het Ministerie 
van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) uit 1991. Het 
programma voorzag in de bouw van ruim 
850.000 woningen in de periode 1995
2005. Dat aantal lijkt verrassend veel op de 
huidige ambitie van een meerderheid in de 
Tweede Kamer om één miljoen woningen 
te bouwen in de periode 20202030. Wat 
kunnen we leren van de Vinex om die op
gave in goede banen te leiden?

Les 1: bouwen duurt altijd langer 
dan je denkt
Jammer voor al die Kamerleden, wethou
ders en bouwers met haast. Zelfs een goed 
voorbereid en verregaand gecoördineerd 
programma als Vinex heeft zijn einddatum 
niet waargemaakt. De bouw van de eerste 
Vinexwijken begon enkele jaren na 1995, 
en in 2005 was nog geen twee derde van 
het voorgenomen aantal huizen gebouwd. 
Daar staat tegenover dat de aanhouder 
ook hier wint: de Vinexproductie is in veel 
wijken tot ver na 2005 doorgelopen (zo is 
AmsterdamIJburg nog steeds niet af) en 
het aantal gebouwde woningen ligt inmid
dels ver boven het miljoen. Kortom: schrik 
niet van een trage aanloop.

Les 2: zorg voor voldoende budget
Een ambitieus bouwprogramma kost geld, 
zeker als we niet alleen maar stereotiepe 
middenklasselaagbouwhuisjesindepol
der willen, maar in verschillende prijsklas
sen met zo veel mogelijke variatie willen 
bouwen. Voor ‘Vinex’ stelde het rijk destijds 
4 miljard gulden (circa 1,8 miljard euro) 
beschikbaar. Daarvoor bouw je geen mil
joen huizen, maar je kunt wel de extreme 
kosten van ontsluiting en bodemsanering 
bestrijden en precies die ‘extra’s’ inbouwen 
die een wijk anders dan andere maken.

Les 3: werk binnen een overleg
structuur waarin alle bestuurs
lagen vertegenwoordigd zijn
Voor de planvorming van Vinex werd in
tensief vergaderd tussen de minister, rijks
ambtenaren, provinciebesturen en betrok
ken gemeenten en gewesten (denk daarbij 
aan Twente, Rijnmond, de regio Eind
hoven, etc.). Dat lijkt een eindeloos praat
circus, maar het bleek een gouden greep. 
Aan het eind waren alle betrokken be
stuurders gecommitteerd aan een over
zicht per stad of regio (de zogenaamde 
‘convenanten’) waarin precies werd aan
gegeven hoeveel woningen er per bouw
locatie moesten komen. Het Rijk hield de 
vinger aan de pols en betaalde jaarlijks 
voor de geleverde prestatie.

Les 4: beperk de kwaliteitseisen 
tot een minimum
Anders gezegd: wees streng als het om de 
cijfers gaat, maar geef architecten, bou
wers en gemeenten alle vrijheid bij het 
ontwerp van de wijken. Dat heeft er bij 
Vinex toe geleid dat er een grote afwisse
ling in bouwvormen, stijlen en woning  
typen is ontstaan. Bij het ontwerp van de 
Vinexwijken ging het Rijk in het begin uit 
van een minimale dichtheid van 30 wonin
gen per hectare. Later bleek dat er in meer 
stedelijke locaties behoefte was aan delen 
met een (soms veel) hogere dichtheid. 
Delen van AmsterdamIJburg (70 wonin
gen per hectare), BrandevoortDe Veste 
(75) en het centrum van Ypenburg (68) 
werden compactstedelijke gebieden. Ook 
bestaan in de ontwerpsfeer grote verschil
len tussen de wijken onderling, en zelfs 
binnen een en dezelfde wijk. Zulke afwis
seling was in de nieuwbouw van de jaren 
vijftig, zestig en zeventig ondenkbaar. 
Toen werden in één periode alle wijken in 
één stijl gebouwd en leek alles op elkaar. 
Als het om stedelijke afwisseling gaat, 
begon bij de Vinex de victorie. 

Misverstanden
Er bestaan nog steeds volop misverstanden 
als het over Vinex gaat. Zo zouden de wij
ken ver buiten de steden liggen: dat is op 
zich niet onwaar, maar het is nu eenmaal 
het lot van elke nieuwbouwwijk. Iedere 
latere wijk komt verder van het centrum te 
liggen, daar is weinig tegen te doen. Of 
toch: door ook woningen als inbreiding 
binnen bestaand stedelijk gebied te bou
wen. En laat dat nu juist een (weinig be
kend) onderdeel van het Vinexprogramma 
zijn geweest! En dan: menigeen is ervan 
overtuigd dat ‘de Vinex’ geen behoorlijk 

1 Waterwoningen in Almere- 
Buiten-Vinex. (foto: archief Han 
Lörzing/RPB)

2 Dorpshuizen bij de snelbushalte 
in Haarlemmermeer-Stellinghof. 
(foto: archief Han Lörzing/RPB)

3 Modernistische woningen in 
Eindhoven-Meerhoven. (foto: 
archief Han Lörzing/RPB)

4 Arnhem-Schuytgraaf, met een 
wadi voor de deur. (foto: Marian 
Bertrums/GPKL)

5 Tilburg De Reeshof. Deze wijk 
werd al vanaf 1980 ontwikkeld en 
met de Vinex-bouw erbij telt de 
wijk nu 43.000 inwoners. (foto: 
Johan van den Brand/Movares)

1 2

3

45

Leren van de Vinex
Al vanaf het begin in 1991 is er kritiek geweest op ‘de Vinex’. 

Merkwaardig, want ik ken geen Nederlands woningbouw-

programma uit de laatste vijftig jaar dat zó succesvol is 

geweest, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wat heeft  

‘Vinex’ bereikt? Wat zijn de pluspunten en wat zijn de 

tekortkomingen?
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openbaar vervoer kent. De werkelijkheid is 
anders: elke Vinexwijk heeft het vervoer 
gekregen dat bij zijn stad of agglomeratie 
hoort. Daarom rijdt er een sneltram naar 
IJburg (Amsterdam), een metro naar 
Nesse lande en Berkel (Rotterdam), is Meer
hoven (Eindhoven) rond een vrije busbaan 
gebouwd en heeft ArnhemSchuyt graaf een 
NSstation. En inderdaad, bioscopen, voet
balstadions en evenementenhallen zijn 
schaars in Vinexwijken, maar hoeveel van 
zulke voorzieningen kent u in de oudere 
naoorlogse nieuwbouw?

Toch nog één punt
Is er dan helemaal niets op de Vinexbouw 
af te dingen? Jawel, er is ten minste één 
punt waar we voor ‘het miljoen van de 
jaren twintig’ van kunnen leren. Bij Vinex 
lag het accent op middenklassewoningen, 
en dan vooral in de koopsector. Dat was in 
die tijd een logische correctie op de toen
malige woningmarkt, maar nu wordt het 
tijd om meer aandacht te geven aan soci
ale huur en betaalbare koop, vooral in of 
bij de steden. Bij de huidige prijzen is het 
voor beroepen die typisch aan de stad zijn 
gebonden (denk aan de brandweerman, 
de verpleegkundige en de tramconduc
teur) niet goed meer mogelijk om in de 
omgeving van het werk een huis te vinden. 
De komende minister van Bouwen, Wonen 
en Ruimte (ik suggereer maar een depar
tementsnaam) zal daar binnen dat miljoen 
woningen plaats voor moeten vinden. Dat 
zal geld kosten, maar het is de inspanning 
waard. Ook wat dat betreft kunnen we 
nog wat leren van de Vinex. 

Han Lörzing is planoloog in ruste. Hij was 
werkzaam als ambtenaar en zelfstandig 
adviseur in de ruimtelijke ordening en be-
trokken bij de planning van Vinex-wijken. Hij 
publiceerde onlangs het boek ‘Een land waar-
over is nagedacht; Hoe de planners Nederland 
vormgaven’ (€ 22,50, 304 pagina’s).

6

9

11
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12
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9, 10, 11 EN 12 Heerhugowaard, 
Stad van de Zon. Het steden-
bouwkundig ontwerp is van 
Kuiper Compagnons, met 
Ashok Bhalotra als boegbeeld. 
In deze wijk is speciale 
aandacht voor winning van 
duurzame energie. (foto’s: 
Michiel G.J. Smit)

6, 7 EN 8 Haverleij-  
’s-Hertogenbosch. Deze 
wijk, met een steden-
bouwkundig ontwerp 
van van Sjoerd Soeters 
en Paul van Beek, is 
opgebouwd uit tien 
verschillende bouw-
blokken verspreid op  
het land. Daarbij is 
veelal inspiratie gezocht 
in kasteel bouw, hoewel 
het parkeren van auto’s 
meestal in de directe 
nabijheid van de woning 
wordt gefaciliteerd. 
(foto’s: Marc de Jong/
Antea Group)
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Schematische weergave 
van de rol en positie van 
organisatiewaarden.
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Over verandering gesproken: bij ons 
bureau spreken we niet meer van 
beheerders van de openbare ruim

te, maar van adviseurs van de fysieke leef
omgeving. Natuurlijk blijft beheer gaan 
over vaktechnische zaken zoals de maai
hoogte van gras of het heel houden van 
wegen. Maar beheer speelt ook een grote 
rol in de opgaven van gemeenten om te 
zorgen voor een gezonde, veilige of circu
laire leefomgeving. De adviseur fysieke 
leefomgeving vervult een verbindende rol 
om deze opgaven slim met elkaar te com
bineren en maatschappelijke opgaven te 
koppelen aan de bestaande assets.

Dat is niet het enige. Adviseur Eric Moo
nen: ‘De Omgevingswet vraagt om een 
integrale visie, heldere doelen en trans
parantie. Dit sluit aan bij het assetmanage
mentdenken in organisaties. Dat gaat uit 
van een gestructureerde en eenduidige 

aanpak in de hele levenscyclus van assets 
waarbij prestaties meetbaar en inzichtelijk 
worden gemaakt, ook wel de line of sight 
genoemd. Zo komen verschillende werel
den bij elkaar.’

Spaghetti
Werken vanuit strategische doelen, inte
graal, gestructureerd en meetbaar: er is 
nog wel een weg te gaan om dit te ver
wezenlijken. Zo zien beleidsmakers, asset
managers en strategisch adviseurs zich 

Wat vooral ontbreekt is  
een gemeen schappe lijke taal

geconfronteerd met een spaghetti aan 
beleidsdoelen. Moonen: ‘Voor welke  
opgaven staat mijn organisatie? Hoe ver
houden ze zich tot onze assets en hoe bied 
je hierin meerwaarde?’ Moonen ziet orga
nisaties hiermee worstelen. ‘In de eerste 
plaats omdat er vaak meerdere beleids
plannen in een organisatie rondgaan. Maar 
ook omdat de waarden die erin staan ver
schillend worden geïnterpreteerd, moeilijk 
te kwantificeren zijn en hierdoor lastig te 
monitoren.’

Wat vooral ontbreekt is een gemeenschap
pelijke taal. Moonen: ‘Wat wordt er eigen
lijk bedoeld met circulair beheer en hoe 
vertaal je dit naar jouw beheerprogram
ma’s? Of neem een thema als een veilige 
leefomgeving. Het is afhankelijk wie je 
spreekt of het gaat om verkeersveiligheid, 
droge voeten in de wijk of sociale veilig
heid. En als je inzoomt op een gezonde 
leefomgeving varieert dit van een schone 
lucht, een aangename temperatuur tot een 
omgeving die bewegen en sporten stimu
leert.’ De strategische doelen voor de orga
nisatie helder krijgen, dat is de puzzel. En 
om deze vervolgens te vertalen naar be
leidsdoelen in een integraal maatschappe
lijk beheerkader of een strategisch asset
managementplan. Om dit uiteindelijk door 
te vertalen naar beleidsdoelen per asset.

Organisatiewaarden
Adviseur Theus van den Broek: ‘Aan ons  
is gevraagd om een landelijk toepasbaar 
instrument te ontwikkelen dat je in staat 
stelt om in een organisatie tot een gemeen
schappelijke taal te komen: gedeelde orga
nisatiewaarden. En waarmee je deze waar
den vervolgens eenvoudig kunt omzetten 
naar meetbare doelen en maatregelen.’

Het instrument in een notendop? Er is een 
‘buffet’ aan waarden ontwikkeld die je op 
elk niveau in jouw organisatie kunt toepas
sen. Wij hebben hiervoor tientallen ge
meentelijke plannen gescreend, gestandaar
diseerd en omgezet naar een eenduidige 
gemeenschappelijke taal. Waarden zijn 
geconcretiseerd naar mogelijke KPI’s  
(Kritieke Prestatie Indicatoren) en meeteen
heden. Van den Broek: ‘Het instrument 
helpt beheerorganisaties om met verschil
lende domeinen zonder spraakverwarring 
in gesprek te gaan, de juiste prioriteiten te 
stellen en deze te vertalen naar acties.’

Zo leg je met elkaar verbinding tussen de 
opgave waarvoor je staat en de assets die je 
hebt. Je ontwart de spaghetti, brengt focus 
aan en je brengt het beheerdomein centra
ler in de organisatie. Het wordt gebruikt bij 
het opstellen van Assetmanagementplan
nen of Integrale maatschappelijke beheer
kaders. Een werkwijze die aansluit op de 
intentie van de Omgevingswet.

Tenslotte: de adviseur als 
katalysator
Eenzelfde taal gaan spreken is het funda
ment om de werelden van beheer en be
drijfsvoering, assetmanagement en de 
Omgevingswet bij elkaar te brengen; een
duidige organisatiewaarden als vertrek
punt. De adviseur fysieke leefomgeving 
heeft een centrale en verbindende rol. 
Deze adviseur is de katalysator om de  
abstracte opgaven te concretiseren naar 
maatregelen in de fysieke leefomgeving. 

De impact van  
de Omgevingswet 
op beheer

Het vakgebied van de beheerder staat voor de uitdaging om 

nog explicieter de meerwaarde van beheer te duiden bij 

opgaven die in de leefomgeving samenkomen. iAMPro 

schakelde ingenieurs- en adviesbureau Antea Group in  

voor het Organisatiewaarden-project. ‘Het is de kunst om 

iedereen in een organisatie dezelfde taal te laten spreken.’ 

Er is een ‘buffet’ aan waarden 
ontwikkeld die je op elk niveau in 
jouw organisatie kunt toepassen



‘Het is cruciaal 
dat gemeenten, 
provincies, 
waterschappen 
en het Rijk 
voldoende tijd 
hebben om het 
DSO te kunnen 
inregelen.’

Het Omgevingsloket is een 

cruciaal onderdeel van het 

werken met de Omgevings-

wet. Wat gebeurt er op dit 

moment om het te laten 

werken? Een interview met 

Arco Groothedde, directeur 

Realisatie Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO).

Waarom is de Omgevingswet 
nodig?
De wet is een grote stelselwijziging die een 
samenhangend instrumentarium gaat bie
den om te werken aan de inrichting en 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 
Hiermee kunnen overheden bijvoorbeeld 
maatschappelijke opgaven aanpakken en 
met elkaar verbinden. Denk hierbij aan de 
omgevingsverordening waarin straks niet 
alleen regels over een goede ruimtelijke 
ordening staan, maar bijvoorbeeld ook 
regels over milieu en natuur. Daarnaast 
stimuleert de Omgevingswet dat verschil
lende belangen eerst goed worden gewo
gen waarna ze op een samenhangende 
wijze in beleid en besluitvorming terecht
komen. Verder wordt het omgevingsrecht 
inzichtelijker en makkelijker in het gebruik 

voor inwoners, ondernemers en overheden. 
Bovendien is er meer ruimte voor initiatie
ven en is het proces minder gericht op het 
volgen van regels. Het is gebaseerd op mee
denken: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. De 
Omgevingswet geeft iedereen gelijkwaar
dig inzicht in de landelijke en lokale juridi
sche regels via het Omgevingsloket.

Wat is het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO)? 
Het DSO ondersteunt de uitvoering van de 
Omgevingswet als informatiemotor van de 
wet. Het bestaat uit de eigen, lokale ICT
systemen van overheden die aangesloten 
zijn op de onderdelen van de landelijke 
voorziening DSO. Dat is nodig om te kun
nen werken als één overheid volgens de 
Omgevingswet met één loket. Na het aan

sluiten kunnen overheden documenten en 
gegevens digitaal uitwisselen. Via het 
Omgevingsloket krijgen inwoners en on
dernemers, initiatiefnemers en betrokke
nen inzicht in de digitale informatie over 
de fysieke leefomgeving van alle over
heden. Dit loket vervangt straks de be
staande loketten Ruimtelijkeplannen.nl, 
Omgevingsloket online en Activiteiten
besluit Internet Module (AIM).

Welke voordelen worden verwacht 
van het nieuwe Omgevingsloket?
De regels geven we straks integraal en in 
samenhang weer via deze centrale plek 
vanuit gemeente, provincie, waterschap 
en het Rijk. Zo ontstaat voor inwoners, 
ondernemers en overheden een compleet 
beeld van wat kan en mag in hun leefom

geving. En wie een goed idee heeft, hoeft 
niet eerst veel regels en belangen te ont
warren en kan via snelle procedures vlotter 
aan de slag. Gebruikers kunnen zich via 
één loket oriënteren op een kaart. En zo 
zien welke regels er gelden op een plek in 
Nederland, hier een aanvraag indienen 
waarna ze één antwoord ontvangen. 

Wat zijn de belangrijkste stappen 
om te zetten tot de start van de 
Omgevingswet?
Om de wet per 1 juli 2022 inwerking te 
laten treden willen we dat het stelsel van 
kop tot staart werkt. Dit is met de bestuur
lijke partners afgesproken. Hierbij moeten 
overheden voldoende tijd hebben gehad 
om aan te sluiten op en te kunnen ‘oefe
nen’ met het DSO. Daarnaast moet het 
DSO worden gevuld met de noodzakelijke 
inhoud, ook wel ‘inregelen’ genoemd. Om 
dit te kunnen doen moet er in het derde 
kwartaal dit jaar een robuuste, landelijke 
voorziening beschikbaar zijn. Hierbij on
dersteunt het DSO zowel de vergunningen
keten als de planvormingsketen en borgt 
het de continuïteit van de primaire proces
sen van overheden. Deze ‘werkende keten’ 
is een samenspel tussen het inrichten van 
de werkprocessen bij overheden en het 
inregelen van DSO bij gegevensuitwisse
ling tussen de landelijke voorziening en de 
lokale software. Alle overheden bereiden 
zich hierop voor, samen met softwareleve
ranciers, andere marktpartijen en het pro
gramma Aan de slag (Ads). 

Daarnaast werken we aan een verbetering 
in de informatievoorziening over het DSO. 
We gaan meer inzicht geven in wat een 
nieuwe versie van het DSO betekent voor 
de dagelijkse praktijk. Inzicht in wat het 
DSO en het Omgevingsloket kan, maar ook 
waar nog aan gewerkt wordt na inwerking
treding. En duidelijkheid geven over wat er 
nu in het DSO zit, wat in ontwikkeling is 
en wat we nog gaan opleveren. Dit gaat 

Interview met directeur  
Realisatie DSO Arco Groothedde 

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, REDACTIE STADSWERK 

De ‘informatiemotor’ 
van de Omgevingswet

Arco Groothedde.
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overheden helpen hun dienstverlening en 
werkwijze daarop af te stemmen. Daar
naast blijven we werken aan de gebruiks
vriendelijkheid van het DSO voor inwo
ners en ondernemers. 

Waar liggen voor veel gemeenten 
en het programma de grootste 
uitdagingen?
Urgentie en tempo houden in de voort
gang is geboden om technisch en organi
satorisch op orde te zijn en aan te sluiten 
op de landelijke voorziening van het DSO 
met de eigen lokale software. Het aanpas
sen en inrichten van nieuwe werkproces
sen is echter een complexe operatie.  
Daarom is het cruciaal dat gemeenten, 
provincies, waterschappen en het Rijk 
voldoende tijd hebben om het DSO te 

kunnen inregelen. En deze tijd ook goed 
benutten door zo vroeg mogelijk te begin
nen met alle voorbereidingen en werk
zaamheden. Zo nodig kunnen overheden 
hierbij bestaande maatregelen inzetten, 
zoals het overgangsrecht en het tijdelijk 
publiceren van omgevingsplannen via de 
huidige digitale standaarden. 
 
Samen met de VNG bieden we hiervoor 
allerlei ondersteuning aan via kennis
overdracht en de Regionale Implementatie 
coaches (RIO’s). Denk hierbij aan 
Inspiratie dagen en Implementatiedagen, 
webinars, klikdemo’s over het Omgevings
loket en werkplaatsen. Een werkplaats is 
een manier om in verschillende sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een 
concreet probleem in de implementatie te 

signaleren, op te lossen én ervan te leren. 
Hierbij krijgen de deelnemers concrete 
ondersteuning vanuit de VNG of het pro
gramma Ads. Werkplaatsen helpen bij het 
opdoen van praktijkervaring met een inte
graal onderdeel van de ketens van de Om
gevingswet. Denk aan vergunningverle
ning, toezicht en handhaving (VTH), DSO, 
toepasbare regels of kerninstrumenten.

Gebruikers 
kunnen zich 
via één loket 
oriënteren op 
een kaart

Wat is de belangrijkste ver
andering die de Omgevingswet 
meebrengt? 
De Omgevingswet is een groot transitie
proces dat tijd kost en vraagt om een lange 
adem. Ook in de jaren na de inwerkingtre
dingsdatum waarbij we stap voor stap als 
overheden verder bouwen aan het DSO. 
En tegelijkertijd steeds beter in de praktijk 
ontdekken hoe we de instrumenten van de 
wet en het DSO in ons voordeel kunnen 
laten werken. Waar het om gaat is dat wij 
als overheden aan inwoners en onderne
mers goede dienstverlening blijven bieden. 
En met alle partners de basis leggen om 
urgente maatschappelijke opgaven op te 
pakken, zoals de woningbouw en de ener
gietransitie. Dat vraagt om een integrale 
aanpak waarin alle opgaven in de leef
omgeving met elkaar verbonden worden. 
Want in Nederland is de ruimte beperkt 
waardoor we moeten kiezen welke ideeën 
we wel of niet kunnen uitvoeren in een 
bepaald gebied. Dat kan met de Omge
vingswet waarbij het DSO ondersteunt. 

(bron: www.rijksoverheid.nl)
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Kinderen voelen zich van nature aangetrokken  
tot water. Spetteren, verplaatsen van water en 
verleggen van stromen: het zijn allemaal belangrijke 
ontdekkingen en interessante speelaanleidingen. 
Zeker met de steeds mooiere zomers zoeken  
mensen verkoeling, met een Spray Park kan uw 
gemeente op een slimme wijze in die behoefte 
voorzien.

Een ontwerp dat past bij locatie, omgeving en 
doelgroep
Een Spray Park biedt de mogelijkheid om de buitenruimte van 
een gemeente aantrekkelijker te maken. Een Spray Park heeft 
combinaties van waterstralen, geluid, oorzaakgevolg relaties en 
elementen die 360˚ kunnen draaien. Het water komt terecht op 
een vlakke vloer en wordt direct afgevoerd, hierdoor is er geen 
verdrinkingsgevaar en hoeft er geen toezicht gefaciliteerd te 
worden vanuit een gemeente.

Ook slim beheer is hierbij iets dat perfect ingevuld kan worden. 
Door de juiste inregeling van de waterbehandelingsinstallatie 
hoeft de aangewezen beheerder slechts reactief betrokken te zijn; 
indien de installatie onderhoud van welke aard dan ook nodig 
heeft wordt dit gemeld via een appje, bij uitstek een vorm van 
slim beheer van de buitenruimte. 

Het is belangrijk dat het Spray Park goed past bij de locatie,  
omgeving en doelgroep. Een design dat goed in elkaar steekt, 
vertelt een creatief verhaal. Er zijn eindeloze mogelijkheden om 
een Spray Park met verschillende thema’s te creëren. Het bepalen 
van de gemiddelde leeftijd van de doelgroep is belangrijk om de 
juiste selectie aan waterspeelelementen te kunnen maken en de 
juiste indeling te kiezen. Kinderen moeten in hun eigen tempo en 
behoefte kunnen spelen in de waterspeeltuin.

Gezond, veilig en duurzaam
Het Spray Park biedt een veilige en gezonde speelomgeving. 
Door het ontbreken van stilstaand water is het zelfs voor de aller
kleinsten en kinderen met een beperking een veilige speelplek. 
De toestellen schakelen zichzelf uit als er geen kinderen aan het 
spelen zijn. Hierdoor kan het water en energieverbruik laag 
worden gehouden.

Dit alles maakt een Spray Park tot een aantrekkelijke verrijking 
van de openbare ruimte en een effectieve oplossing om kinderen 
te stimuleren meer te bewegen, op een plezierige, verantwoorde 
en slimme manier. Nieuwsgierig?

Meer informatie: www.watergamesandmore.com

BEDRIJFSINFORMATIE

Spray Park onmisbaar in slimme 
openbare ruimte

WWW.WATERGAMESANDMORE.COM
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SPECIAL BOMEN

Bomen
Van data verzamelen naar informatie toepassen. Dat is 

volgens Greentech Engineer Dirk van Riel van TreeTracker 
de stap die groenprofessionals in de bomensector moeten 

gaan maken. Tegelwippen is de nieuwe sport in de stad. Want, dat 
is volgens het artikel van Streetlife, de stap die wij aan het maken 
zijn: de vergroening van onze steden. En als je aan het vergroenen 
bent, waarom dan geen fruitbomen in de openbare ruimte plaat
sen? De MiniTree appelboompjes bijvoorbeeld, zoals verderop te 
lezen valt.

Een artikel met een mooi praktijkvoorbeeld is ‘Het voormalige 
kazerneterrein in Ede’. Op deze locatie werd een groot aantal 

nieuwe bomen aangeplant door de mensen van Loohorst Land
scaping. In de keuze voor de nieuwkomers werd rekening gehou
den met de soorten die al in het aangrenzende bos en heide
gebied staan. Ook is er aandacht voor de nieuwe methodiek van 
de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). 
Door veranderende jurisprudentie gaat de vereniging werken 
vanuit een kostenmodel en niet meer vanuit een waar demodel. 
En, geen stad zonder assetmanagement natuurlijk. Vandaar dat 
we deze special afsluiten met een stuk over Treeasset, de online 
tool van TreeOLogic. 
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Het draait allemaal om complete, 
betrouwbare en actuele data.  
‘Goede dataverzameling en dit slim 

toepassen, daar is volgens mij de grootste 
klapper te maken’, geeft Van Riel aan.  
‘Bomen worden niet meer gezien als een te 
beheren object maar zijn ook een oplossing 
voor een veranderend leefklimaat: denk 
aan CO2opslag, luchtfiltering en water
retentie.’ Met deze andere kijk verandert 
ook de informatiebehoefte. Niet alleen de 
conditie en boomafmetingen zijn interes
sant, maar ook de ecologische voordelen 
die bomen met zich meebrengen. ‘Er is 
behoefte aan een compleet beeld van elke 
boom met informatie die betrouwbaar is.’

Terug naar de tekentafel
Volgens Van Riel moet de oplossing daar
om gevonden worden in een andere ma
nier van werken. ‘Vijftien jaar geleden 
begon ik in de groene vakwereld als boom
inspecteur. Met een computer naar buiten, 

hoogtes inschatten, onderhoud noteren 
enzovoorts. Er is veel veranderd, maar  
de werkwijze niet.’ Met de huidige techno
logische ontwikkelingen kan dat echt  
anders, meent hij. ‘Dan moeten we niet 
proberen het oude proces na te bouwen, 
maar terug naar de tekentafel en met de Een groene transformatie kan een 

goed moment zijn om een verouderd 
en onaantrekkelijk gebied aan te 

pakken. Waar meer ruimte beschikbaar is 
voor een permanente oplossing, zijn vaste 
groene eilanden een oplossing. Zelfs be
staande bomen kunnen opgenomen wor
den op een dergelijk eiland. Zitranden of 
stadspodia geïntegreerd in het groen nodi
gen uit om contact te maken met de na
tuur én elkaar. Naast de klimatologische 
voordelen biedt de plek schaduw om in te 
zitten en zorgt het groen voor een prettig 
aangezicht.

Mobiele oplossingen
Kabels, leidingwerken of ondergrondse 
parkeergarages hoeven geen belemmering 
te zijn om een groene plek te realiseren. 

Naast vaste, ondiep geplaatste eilanden 
zijn er ook mobiele oplossingen, waarbij 
bestaande bestrating intact kan blijven. 
Boombakken zijn compacte oplossingen 
en overal toepasbaar. In de juiste grootte 
kunnen bomen een hoogte van tot wel  
12 meter bereiken. Met de juiste techni
sche aanpassing zijn het daarom vriende
lijk (geteste) alternatieven voor de beton
nen stootblokken of palen in drukke 
gebieden. Bodembedekkers in een boom
bak maken het geheel esthetisch af.

Realisatie binnen halve dag
Indien men besluit te kiezen voor mobiele 
groene oases, kunnen boombakken gecom
bineerd worden met plantvakken. Een 
geliefde oplossing hiervoor is bijvoorbeeld 
Mobile Green Isles, modulaire elementen 

in verschillende variaties, die aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden middels een 
Streetrail. Hiermee kunnen speelse recrea
tieve eilanden binnen een halve dag wor
den gecreëerd. Een heftruck kan ze zonder 
enige moeite verplaatsen voor evenemen
ten. Streetlife, een producerende ontwer
per van straatmeubilair met passie voor 
groen, raadt vaak meerstammige bomen, 
esdoorns of berken aan voor een fraai 
straatbeeld. Een integreerbaar Treetec
boomverzorgingssysteem geeft de boom 
ondersteuning in de cruciale eerste jaren 
na aanplanting. Door wateropslag en zuur
stof en waterdistributie in de kluit kan de 
boom zich gezond ontwikkelen; in de juiste 
bak kan een boom op deze manier zelfs 
zijn maximale hoogte bereiken. 

mogelijkheden van nu een nieuwe manier 
van werken uitdenken.’

Data voor de toekomst
Van Riel is ervan overtuigd dat technologie 
helpt met slimmer bomenbeheer. ‘Met 
artificial intelligence en cloud computing 
kan meer informatie sneller en beter ge
analyseerd worden. Denk ook aan nieuwe 
informatiebronnen: mobile mapping,  
community input, data uit zelfrijdende 
auto’s, bronnen die we nu nog niet kennen. 
Er is een revolutie gaande, waarin datas
tromen steeds meer automatisch worden 
omgezet naar echt goede informatie.’

Een kans voor groenprofessionals. ‘We 
maken een stap van data verzamelen naar 
informatie toepassen. Slimme keuzes  
maken, op basis van automatisch gegene
reerde data. En die keuzes, dat blijft  
mensenwerk!’ 

De stad van de toekomst

Automatisch geïnventariseerde 
boominformatie

Vergroening tegen stress
Bomen vormen een essentieel onderdeel van de toekomstige 

duurzame stad. Om hen een optimale levensduur te geven, 

zijn de best mogelijke groeiomstandigheden nodig. Met 

nauwkeurige boominformatie kun je dit inzichtelijk maken en 

managen. Dirk van Riel van TreeTracker geeft zijn visie op de 

informatiebehoefte over bomen bij het ontwerp en beheer 

van de toekomstige stad. Met zijn bedrijf maakt hij slimme 

oplossingen voor stadsplanningen en boomonderhoud door 

boominformatie volledig automatisch te inventariseren.

Stress zorgt voor problemen. Biodiversiteitsstress, hittestress en niet te 

vergeten, mentale stress. Het vergroenen van onze omgeving lijkt een groot 

deel van de oplossing. De nadelen van jarenlange verstening heeft geleid tot 

een progressief en natuurinclusief beleid onder gemeenten en landschaps-

inrichters. Beschikbare daken worden begroeid, pleinen opengebroken en 

autoboulevards opgeheven. Tegelwippen is de nieuwste competitie onder  

de grote steden.

Automatisch geïnventariseerde boominformatie
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