
 
 
 
 
 
 

Verslag netwerkbijeenkomst  
Thema: Duurzame particuliere ontwikkeling 
Datum: 10 juni 2015 van 16 - 19 uur 
Locatie: Wagenwerkplaats, Amersfoort  
 
  

 

 

 

Welkom en opening – Elma van Beek (directeur) 
www.delevendestad.nl  
Elma heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze zesde netwerkbijeenkomst van 
de Levende Stad. Zij roept netwerkdeelnemers op agendapunten nieuwsberichten te 
delen via de website van de Levende Stad met het nieuwe mailadres:  
nieuws@delevendestad.nl   
Iedereen stelt zich kort voor om het netwerkkarakter te benadrukken.  
 

 
 
Oproep voor een nieuw begin – Peter Rijsdijk (Mijnboekhouder.nl) 
In China zijn er rond 2030 310 miljoen nieuwe stedelingen. Die komen wonen in 70 
nieuwe steden met een miljoen inwoners. Peter daagt de aanwezigen uit mee te 
doen en deze steden als levende steden te ontwikkelen. RRR zijn Rust, Ruimte en 
Rendement: mens, omgeving en cyclische processen met een duurzaam rendement. 
Hij doet een oproep voor betrokken deelnemers aan het netwerk die bij willen 
dragen aan een voorstel richting China. 
 

http://www.delevendestad.nl/�
mailto:nieuws@delevendestad.nl�


 
 

 

Nu volgt de opdracht elementen aan te reiken als bouwstenen die informeren en 
inspireren bij de nieuwe ontwikkelingen in China. Iedereen schrijft punten op om 
mee te geven aan deze uitdaging in China. Aan het einde van de middag worden 
twee winnaars bekend gemaakt. 
 

 
 
 
Stedelijke ontwikkeling anno 2015 door duurzame particuliere 
ontwikkeling – Fred Sanders (TSM) 
http://www.tsm.nl/  
http://www.bk.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/liever-iemand-die-
de-plantjes-water-geeft-dan-een-verhaal-over-terugverdientijd/  
Fred promoveerde aan de TU Delft op het onderwerp ‘Duurzame Ontwikkeling door 
Collectief Bewonersinitiatief.’ Daarvoor onderzocht hij bij vele burgerinitiatieven de 
manier van werken en investeren, alsmede de rol van de professioneel adviseur. 
 
Tijdens de crisis stagneerde de nieuwbouw. Dit is niet tijdelijk maar de nieuwe 
werkelijkheid. Nieuwbouw zou herstructurering moeten zijn, maar dat vergt een 
andere manier van investeren en samenwerken. Burgerinitiatief is een oplossing. In 
plaats van een stem te laten horen in de politiek of aandelen te kopen in het 
bedrijfsleven, investeren mensen via burgerinitiatief in zichzelf. Dat hoeft niet alleen 
in nieuwe woningen te resulteren. Er kan ook een bijvoorbeeld ook gezamenlijke 
inkoop van zonnepanelen plaatsvinden. 
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Daarom verdient collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) de ruimte. De rol 
van de adviseur verandert. Waar burgers denken in ‘hier & nu’ adviseren 
professionals over ‘daar & later’. CPO’s gedijen wanneer ‘hier & nu’ en ‘daar & later’ 
bij elkaar komen. Dat kan ook het geval zijn als een professional zelf deel uitmaakt 
van het collectief dat een particuliere ontwikkeling realiseert.  
 

 
 
 
Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats – Serge Vonk (IMOSS) 
www.imoss.nl 
http://wagenwerkplaats.eu/over/nu-en-de-toekomst/masterplan-wagenwerkplaats-
2015/  
Serge werkt voor NS aan het gezamenlijk proces van herontwikkeling en masterplan 
voor de Wagenwerkplaats, waar de netwerkbijeenkomst plaatsvindt. Rond 2000 was 
het leeg en braak. Eigenaar NS wilde alle panden in gebied slopen en herontwikkelen 
met kantoren zoals bij het station is gebeurd. CPO Soesterhof is een van deze 
initiatieven. De bewoners van het naastgelegen Soesterkwartier hebben het initiatief 
genomen om sloop te voorkomen via het aanvragen van de monumentenstatus. Nu 
zijn er meer dan 300 initiatieven op deze plek. 
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Kleine creatieve bedrijven en ondernemers zorgen voor hedendaagse vulling. 
De gemeente heeft hoge ambities, vooral als het gaat om inbreidingslocaties, maar 
kan niet investeren. De eigendomssituatie, het langjarige proces, de diversiteit aan 
betrokken partijen, de vele belemmeringen vanuit de industriële omgeving en 
oorlogsexplosieven in de bodem maken de ontwikkeling complex. De rol van de 
professionals is daarom niet weg te denken. Bovendien is er vanuit het 
burgerinitiatief een stevige duurzaamheidsvisie.  
 

 
In een aantal consultatierondes zijn denkrichtingen geformuleerd hoe de partijen om 
willen gaan met de ruimte. De rol van de professional is het verbeelden van wensen 
die voortkomen uit het proces naar realistische beelden en ontwerp studies.  
De oude aanpak met het masterplan als eindbeeld en fasering voor de uitvoering 
werkt niet. Er wordt nu gedacht vanuit een raamwerk met ruimtelijke kwaliteiten en 
daarbinnen velden waarin ontwikkeling mogelijk is. Het is echter nog onbekend 
welke initiatieven er komen. Flexibiliteit staat daarom voorop. De Soesterhof is een 
voorbeeld van zo’n initiatief. Hiervoor maken 20 à 30 gezinnen met een begeleider 
een plan. http://www.soesterhof.nl/  
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Discussie onder leiding van Michiel Brouwer (MBDSO)  
http://www.michielbrouwer-dso.nl/  
 
Met de vraag of Fred zich herkent in het verhaal van Serge Vonk opent Michiel de 
discussie. Fred uit zijn respect voor het plan, maar vraagt zich af of de kaders hierin 
van deze tijd zijn. Hij ziet een toekomst waarin creativiteit de ruimte krijgt, vooral als 
er door bevolkingskrimp ook fysieke ruimte ontstaat. In de discussie komt naar voren 
dat een volledige vrijstaat nadelen heeft. Een voorbeeld is dat de politie een 
collectieve privéruimte niet betreedt als daar iets aan de hand is.  
 
Serge geeft aan dat een duurzame stad een compacte stad is, een mechanisme dat 
zichzelf via herontwikkeling continu vernieuwt. Om dat mogelijk te maken zijn regels 
en kaders nodig. De Wagenwerkplaats is zo’n herontwikkeling en het masterplan 
bakent de ruimte af die op zo’n complexe locatie aan het initiatief geboden wordt.  
 

 
 

De vraag is ook wat de rol van de bestuurder is en wat de gemeente nog voor 
inbreng heeft als zij geen grondeigenaar is en niet investeert. Die is als beheerder 
van de openbare ruimte betrokken. Mensen willen wel zekerheid over riolering en 
veiligheid bij hun woning. Het kader dat een bestemmingsplan biedt, hoeft geen 
belemmering te zijn voor het creatieve proces. Als die kaders te veel gaan knellen, is 
via de gemeenteraad aanpassing mogelijk. Het burgerinitiatief kan hierop inzetten.  
 
Op welke schaal functioneer zo’n particulier collectief? Tussen 10 en 20 particulieren 
werkt goed. Wordt de groep groter dan 30, dan treedt als vanzelf een tweedeling op.  
 
Een conclusie voor een levende stad is de analogie met het menselijk lichaam. Van 
haarvat tot lichaam vormt dat systeem een samenwerkend geheel. De mens vormt 
weer een cel in het levende lichaam van de stad. Die mens is zelf verantwoordelijk in 
het grote systeem, ieder met een eigen rol in dat geheel. Zo ontstaat een nieuwe 
verhouding met de levende stad. 
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Borrel 
 
Peter Rijsdijk maakt de twee winnaars bekend die met het boek ‘de Grote Sprong 
Zijwaarts’ naar huis gaan. 
 
De eerst winnaar is Gereon Bargeman; 
“Hoe om te gaan met de levende stad in een land dat wordt gedomineerd door een  
sterke overheid?” 
 
De tweede winnaar is Caroline Denijs; 
“Op het raakvlak van ruimte en stad liggen de kansen voor een levende stad.” 
  

 

 

De volgende netwerkbijeenkomst van de Levende stad is op 9 december 
2015.  
Met dank aan Ronald Zeilstra voor het verslag, Wil Groenhuijsen voor de foto’s, 
Sanne van Beek voor haar bijdrage en IMOSS voor de locatie. 


