
 

 

 

 

 

 

Verslag netwerkbijeenkomst de Levende Stad 

Thema: de grote omslag 

Datum: 18 juni  2014  van 16 -18 uur 

Locatie: Wagenwerkplaats, Amersfoort  
 

 

  

 

 

 

Welkom en opening  - Johanna van der Werf (bestuurslid) 

Johanna opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze kondigt de twee sprekers aan 
van deze netwerkbijeenkomst, Hans Olthaar van GB4all en Saskia Engbers van Platform31. 
Zij zullen een korte presentatie houden nadat Elma van Beek de stand van zaken bij de 
stichting heeft toegelicht. 
 
 
Stand van zaken  - Elma van Beek (directeur) 
Elma is blij met de hoge opkomst; en dat terwijl Nederland direct aansluitend aan de 
netwerkbijeenkomst speelt op het WK Voetbal. Elma heet vooral het grote aantal mensen dat 
voor de eerste keer aanwezig is van harte welkom en licht kort het doel van én de 
ontwikkelingen binnen de stichting toe. Hierbij wijst ze op de samenhang van de visie en de 
ideeën op het ruimtelijke vlak zoals die zijn verwoord in haar boek. Nu is het tijd om hiermee 
aan de slag te gaan. Zo worden er gastcolleges gehouden, wordt er aan diverse projecten 
gewerkt en heeft Elma koning Willem-Alexander een exemplaar van het boek 'De Levende 
Stad, stad om in te leven' mogen aanbieden tijdens een recentelijke bijeenkomst voor 
genodigden op het Koninklijk Paleis op de Dam (zie onze website voor meer info hierover). 

 
Het netwerk gaat om het verbinden van 
mensen, creatieve mensen. Mensen die 
elkaar tegenkomen en vinden. Ook op de 
website van De Levende Stad. Het netwerk 
is hier inmiddels verbonden met andere 
netwerken, zoals het platform van  
Duurzaam Gebouwd, waar de deelnemers 
van de Levende Stad een bevestiging van 
hebben gekregen. 
Elma toont een organisatieschema waarin 
het netwerk van de Levende Stad zich 
bevindt tussen andere netwerken en 
organisaties. Vanuit het netwerk worden 
verschillende projecten en initiatieven 
opgezet en geïnitieerd. 
 
Tot slot kondigt Elma aan dat er een nieuw bestuurslid is toegetreden tot de stichting. Dit is 
Saskia Engbers van Platform31. Zij houdt tijdens deze netwerkbijeenkomst ook een 
presentatie. 

 



 

 

Hans Olthaar  - GB4all.com (Green Buildings for all) 

Hans Olthaar is van origine industrieel ontwerper en richt zich in zijn werk vooral op 
duurzaamheid, waaronder duurzame woningbouw. Zijn 'grote omslag' startte klein. Zijn 
ontwikkelde concept voor duurzame woningbouw begon jaren geleden met een project in 
Afrika. Daar is een zelfvoorzienende woning gerealiseerd.  
Een groter project in Afrika kwam, door gebrek aan financiering, niet van de grond. Dat 
weerhield hem er niet van om toch door te blijven zoeken naar mogelijkheden om de 
duurzame gedachte voor de woonomgeving verder te ontwikkelen. 
De zelfvoorzienende woning is vervolgens doorontwikkeld voor de Nederlandse markt, 
waarbij de woning onder andere moest voldoen aan het bouwbesluit. 
De nu ontwikkelde energieneutrale woning is opgebouwd uit modules en inmiddels zo ver 
dat architecten er woningen mee kunnen ontwerpen. 
De woning zal door zijn duurzaam functioneren en relatief lage prijs een bijdrage kunnen 
leveren aan het op gang helpen van de woningmarkt.  
 
Naast een duurzame, flexibele en energiebewuste woning wil Hans ook de omgeving van de 
woning, en mogelijk de hele wijk, verbeteren. Daarin zit de relatie met het netwerk van de 
Levende Stad. In de omgeving van de bewoner moet ruimte zijn voor een groentetuin en 
fruitbomen, sociale ontmoetingsplekken, elektrische auto’s en welzijnsvoorzieningen. 
Ook wordt er nagedacht over het afkoppelen van riolering en vergistingsinstallaties om de 
zelfredzaamheid van een buurt of wijk te vergroten. Het moet ‘een goede plek voor de 
eindgebruiker’ worden. Inmiddels heeft GB4all de eerste woningprojecten lopende. In Lent 
(Gld.) wordt op dit moment aan een woonproject gebouwd volgens de visie en methodiek 
van GB4all. 

 
Vragen/reacties vanuit de toehoorders: 
 
Vraag: Zijn de oppervlaktes van de woningen 
niet aan de kleine kant? 
De woningen kennen een kleine plattegrond, 
maar zijn eenvoudig en snel uit te breiden 
door het modulaire systeem. Daarbij zijn 
ruimtes ook makkelijk om te vormen naar 
ander gebruik. Zo kan een atelier makkelijk 
omgetoverd worden tot een slaapkamer. 
 
Vraag: Als de woning niet aan het bouwbesluit 
zou hoeven te voldoen, wat zou je dan anders 
doen? 
De woningen zouden kleiner worden. De woning in Afrika was 7,5 m2. Het doel is betaalbare 
woonruimte te realiseren met aandacht voor hygiëne, efficiënt waterverbruik en minimale 
energieverbruik. 
 
Vraag/opmerking: Er wordt vanuit het publiek een suggestie gedaan om te kijken naar 
Almere-Oosterwold. Daar mag van het bouwbesluit worden afgeweken als er een koppeling 
wordt gemaakt met stadslandbouw. Dit biedt kansen voor mensen die willen innoveren. 

 



 

 

Vraag: Is het woonconcept niet vooral gericht op het bouwen in de weilanden? We varen nu 
toch een andere koers; de compacte stad, verbouw en inbreiding. Duurzaam is goed, maar 
we moeten toch niet het hele land vol bouwen? 
Het concept is juist ook bedoeld voor in de stad. In het havenkwartier in Deventer wordt nu 
bijvoorbeeld ook een project gerealiseerd. Het is juist toepasbaar op vele locaties. 
 
Vraag: Zijn er bouwbedrijven en banken bij het concept betrokken? 
Jazeker, het idee is al in een ver stadium en er kan binnenkort begonnen worden met de 
bouw van de eerste woningen. Ondertussen zijn er ook gesprekken gaande met Automotive 
bedrijven als Nedcar. die hun techniek kunnen en willen inzetten voor het concept van GB4all. 
 
Vraag: Is de prijs van de woning inclusief fundering? De ondergrond in Nederland is toch 
overal anders? 
Dat klopt, er is in de prijsbepaling uitgegaan van een gemiddelde fundering. Soms heb je 
geen funderingspalen nodig en soms heb je langere palen nodig. 
 

 

 

Saskia Engbers – Platform31  

De presentatie van Saskia gaat over de transitie van het ‘fysieke denken’. Het gaat daarbij 
volgens Saskia om een grote omslag, zelfs om een nieuwe werkelijkheid. 
In de aankondiging wordt Saskia beschreven als iemand van de theorie. Saskia vertelt dat 
Platform31 juist sterk is betrokken bij de praktijk en de innovatie in het vakgebied stimuleert. 
Zij schetst de ‘rode draad’ in de ruimtelijke ontwikkeling in de onzekere, maar interessante 
periode waarin wij ons nu bevinden. Vanaf 2010 ziet Saskia de volgende thema’s 
nadrukkelijk aan de oppervlakte: 
 
- De crisis vraagt om herprogrammering 
- Het land van verschillen: Groei in het westen en krimp in andere delen van het land. 
- Deltaprogramma en omgevingswet als stimulans voor ontwikkelingen 
- Schaarste van grondstoffen 
- Nieuwe rol van de overheid 
 
Saskia gaat in op de noodzaak/urgentie van systemen. Bij verandering of ontwikkeling 
worden bepaalde systemen doorlopen. Zo is er na een probleem-fase, een fase van rouw en 
verwerking. Vervolgens zijn er koplopers die omgaan leren en kunnen gaan met de nieuwe 
werkelijkheid. Deze omgang wordt vervolgens weer vertaald in een nieuwe manier van 
omgang. 
 
De gebiedsontwikkeling zit in de tijd van rouw en verwerking en de eerste koplopers worden 
zichtbaar. Bij de gebiedsontwikkeling kan het systeem met de volgende termen worden 
geduid: gebiedsontwikkeling -> spontane stad -> organische ontwikkeling -> uitwerking. 
 
Wat is eigenlijk organische gebiedsontwikkeling? Chaos of een zoektocht? Hoe ga je om met 
initiatieven? Dat zijn vragen die nu leven. 

 
 



 

 

 
Het open-eind-proces 
Organische gebiedsontwikkeling is vooral een open-eind-proces. We moeten bij ingrijpende 
transities af van het idee van de maakbare samenleving, maar werken met de ingrediënten 
die aanwezig zijn en inzetten op initiatieven uit de samenleving. 
 
Dat inzetten op de initiatieven uit de samenleving vraagt om een andere manier van 
ruimtelijk plannen (systeem): blauwdruk -> toekomst is onzeker -> uitnodigingsplanologie -
> adaptief plannen. 
Dit veranderingsproces is beschreven in het boek van het Planbureau voor de Leefomgeving:  
‘De energieke samenleving’. Hier wordt o.a. ingegaan op het feit dat we meer uit de 
maatschappij moeten halen en dat de overheid zich ook om die reden zal moeten aanpassen. 
Dit aanpassen verloopt op dit moment op veel plaatsen opvallend snel.  
 
Het adaptief plannen richt zich op: 
- de toekomst is niet te voorspellen 
- aansluiten op de energie in de samenleving 
- ruimte voor improvisaties 
- kracht van de burger 
- waardecreatie 
- maken van verbindingen 
 
Het wettelijke kader voor de nieuwe manier 
van plannen, krijgt vorm in de nieuwe 
omgevingswet. Deze wet moet vooral zorgen 
voor snellere en eenvoudige procedures.  
Op dit moment zijn sommige procedures al eenvoudiger en beter. De veranderingen in de 
wereld van de ruimtelijke ordening worden door de makers van de nieuwe wet opgepakt en 
verwerkt. Een aantal doelen zijn: de wet inzichtelijker maken, opgaves een samenhangende 
benadering krijgen en duurzaam zijn. Geconcludeerd kan worden dat er veel moet worden 
losgelaten en dat er nagedacht moet worden hoe de burger te betrekken bij de ruimtelijke 
ontwikkeling. Visies en bestemmingsplannen moeten vraaggericht zijn. Er moet een co-
creatief proces worden gevolgd. Het gaat om initiatief versus beleid! De nieuwe 
omgevingsvisies en -plannen gaan uit van ontkokering. 
 
Ontkokering 
Een sterk voorbeeld van daadwerkelijke ontkokering is het principe van de Meerlaagse 
veiligheid uit het Deltaprogramma. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het sterk maken 
van de dijken of het ruimte geven aan de rivier, maar ook naar het veilig en doeltreffend 
uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en naar de mogelijkheden voor 
evacueren. Als laatste ziet Saskia een nieuw begrip zijn intrede doen. Na duurzaamheid is nu 
smart cities aan de beurt. Wat komt hier na? Wat moeten we er mee? En wat is het? 
Smart cities wordt wel beschreven als slimme verbindingen maken met behulp van excellente 
technologie. Net als duurzaamheid moet/zal ook smart cities steeds meer diverse inhoud 
krijgen. 
 
Saskia houd het publiek de vraag voor: Hoe moeten of kunnen we als stichting de Levende 
Stad aanhaken op deze actuele thema’s zonder dat we ergens blind achter aan rennen? 
Saskia ziet een sleutel in het concreet blijven in wat we doen. 
 



 

 

Vragen/reacties vanuit de deelnemers: 
 
Vraag: Pakhuis De Zwijger in Amsterdam wordt als voorbeeld aangehaald. Dit is een project 
dat van bovenaf wordt ontwikkeld voor initiatieven van onderaf. De stad wordt door 
bewoners gemaakt, dus dat werkt dan toch niet? Hoe benader je de systemen? Ga je het 
van onderaf proberen en kijken waar je tegen aan loopt of ga je van bovenaf een systeem 
bedenken en dat toetsen in de praktijk? 
Saskia wijst er vooral op om het gewoon te gaan doen! Sta daarbij open voor initiatieven en 
gebruik de energie uit de samenleving. De overheid gaat zich meer en meer concentreren op 
haar kerntaken: veiligheid en gezondheid. 
 
Er ontstaat een discussie over de rol van de overheid. Er wordt aangegeven dat de overheid 
een belangrijke rol heeft voor het integraal laten functioneren van de stad. 
 
Vraag: Wat is de rol van de overheid in Oosterwold, Almere? 
De overheid is daar vooral gebiedsregisseur en stelt contracten op? Nb. de gemeente is niet 
de eigenaar van de grond. 
 
Vraag: Wat is er gebeurd met de creatieve stad? 
Smart cities is nu ‘hot’. Met de creatieve stad houd Platform31 zich niet (meer) bezig. 
 
Tenslotte vraagt Saskia of de toehoorders haar verhaal in hun praktijk herkennen. Twee 
reacties: 

- Het is een werkelijkheid aan het worden. Stadslandbouw is ‘hot’, en binnen de 
woningcorporaties worden discussies gevoerd over volkstuinen. Veel mensen die bij 
een corporatie een woning huren, houden zich vooral bezig met de vraag: hoe haal ik 
met mijn geld het einde van de maand? De gebiedsontwikkeling mag geen elitaire 
hobby worden. De opgave is om te luisteren naar de bewoners en er op te reageren. 

- Vooral het sociale domein en de zorg zijn nog erg top-down georganiseerd. 

 

 

Afsluiting 

Elma bedankt alle sprekers en andere betrokkenen die hun bijdrage hebben geleverd aan de 
bijeenkomst en nodigt iedereen uit om tijdens de borrel door de praten over de presentaties. 

De volgende netwerkbijeenkomst van de Levende stad is op 10 december 2014.  

Met dank aan Gereon Bargeman en Rianne Manders voor hun bijdragen, Wil Groenhuijsen 
voor de foto’s en IMOSS voor de locatie. 


