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Welkom en opening – Johanna van der Werf (bestuurslid) 

Johanna geeft een beeld waar we staan met de stichting De Levende Stad en het doel van 
de stichting: het duurzame en integrale stedenbouwkundig gedachtegoed verder brengen, 
zoals verwoord in het boek Levende stad, stad om in te leven. 2013 was een stevig jaar met 
de lancering van de website, 26 deelnemers, workshops en voorbereiding van een excursie 
in 2014. Komend jaar bouwen we verder met workshops in samenwerking met hogescholen, 
ontwikkeling van een innovatief meetsysteem en groei van het netwerk.  

Tijdens deze bijeenkomst zijn er vier sprekers: Anna de Zeeuw (Hogeschool van 
Amsterdam),  Serge Vonk (IMOSS),  Theo Lohman (AcadeMi-IO) en Elma van Beek (de 
Levende Stad). De bijeenkomst wordt afgesloten met discussie en een borrel.  

 

 Anna de Zeeuw – Hogeschool van Amsterdam  

Anna de Zeeuw is opgeleid als industrieel ontwerper en gepromoveerd op marktwerking in 
onderwijs en zorgsystemen. In haar proefschrift ‘Van groter en minder naar kleiner en beter’ 
legt zij het verband tussen bestuurlijke processen en (maatschappelijk) vastgoed. Op de 
vraag wat de deelnemers van de netwerkbijeenkomst vinden van tegelijk grootschalige 
nieuwbouw en enorme leegstand wordt gereageerd met ‘belachelijk’ en met ‘noodzakelijk’.  

Anna gaat vervolgens in op de professionalisering van het beheer van het vastgoed waarbij 
vooral de ‘oude waarden’ van efficiëntie, techniek, economie en het individu belangrijk 
waren. Juist die waarden hebben geleid tot de crisis waar we nu in zitten. Conclusie van het 
proefschrift is dat de professionalisering ten koste ging van andere zaken. Rendement ging 
voor kwaliteit. De grote leerfabrieken leidden tot onpersoonlijke benadering van de 
studenten. Het gaat om processen die de kern raken als zorg en kwaliteit moeten centraal 
staan, niet het vastgoed. Het wordt tijd om rekening te houden met ‘nieuwe waarden’: de 
mens centraal, netwerken, overheid faciliteert, zelfredzaamheid, levenscyclus, 
transformatieopgave. Dit zijn ook kernwaarden van de Levende Stad. 

Anna de Zeeuw noemt een aantal voorbeelden van ontwikkelingen ‘nieuwe stijl’: ouders die 
een school overnemen, een school die de deuren opent voor andere organisaties, een woon- 
en zorgwijk en een oude school als broedplaats. Het ‘speelveld’ is veranderd. Er zijn nieuwe 
zorg- en onderwijsconcepten en nieuwe opgaven in de ruimtelijke ontwikkeling: leegstand, 
krimp, transformaties en duurzaamheid. Hierbij hoort een faciliterende rol van een overheid 
die gebruikersinitiatieven ondersteunt. Er is ook sprake van een andere waarde van 
maatschappelijk vastgoed. Daarvoor is samenwerking nodig: ‘Wij-denken’.   



 

 

Vraag Johanna: Zie je in dit speelveld ook een 
rol voor het Rijk?  
Anna: Nu al heeft het Rijk een belangrijke rol, 
een stimulerende rol, door de uitgave van 
verschillende publicaties. Het Rijk heeft een 
voortrekkersrol.  

Vraag deelnemer: Wat is de definitie van 
‘maatschappelijk vastgoed’?  
Anna: Dat is vastgoed waar publiek geld in zit.  

Stelling van deelnemer: er wordt nog steeds 
speculatief gebouwd en niet specifiek voor de gebruiker. Ook ten aanzien van 
maatschappelijk vastgoed. 
  

Serge Vonk – IMOSS  

IMOSS heeft samen met Freek den Dulk (Piode – lector duurzame economie) gewerkt aan 
een onderzoek naar energie en effectief verkavelen. Zijn presentatie gaat daarmee over de 
dagelijkse stedenbouwkundige praktijk.  

Als je duurzame plannen wilt realiseren, moet je nadenken over de ‘initiële kosten’. Daarbij 
ligt de focus op de kostenkant van duurzame energie. De opbouw van de prijs van woningen 
zit in de grondprijs en de bouwkosten. Deze opbouw wil je vanuit je realisatiewens 
optimaliseren. In de grondexploitatie (GREX) kijk je naar planoptimalisatie in de verkaveling: 
de opbrengsten. Bij de bouwexploitatie ligt de focus op (het terugdringen van) de kosten.  

De EPC-norm is daarbij zeer bepalend, zeker 
als je kijkt naar de steeds hoger wordende 
eisen. Om hier grip op te krijgen, is gekeken 
naar de optimalisatie in zon-oriëntatie van 
woningen. Hiermee ga je zowel in op de GREX 
als op de bouwexploitatie. Serge laat een 
voorbeeld zien van woningen in een 
verkaveling en vertelt over de tegenstrijdige 
stellingen ten aanzien van noord- en zuid- 
georiënteerde woningen.  

Om grip te krijgen op de problematiek is onderzoek gedaan op verkavelingsniveau, waarbij 
naast rekenen en tekenen het aspect optimalisatie/creativiteit bij het onderzoeksproces is 
gevoegd. Ter bepaling van de optimalisatie is gewerkt met een referentiewoning. Serge licht 
toe dat rekening is gehouden met de aanscherping van de energieprestatie tot EPC ‘0’ in 
2020 de EPC. Een tabel toont de gevolgen van een goede zon-oriëntatie, uitgedrukt in geld.   

Conclusie van het onderzoek is dat: met de huidige normen een goede zon-oriëntatie nog 
geld oplevert (besparing ten opzichte van andere maatregelen om de EPC-norm te halen), 
maar dat in de toekomst de bijdrage van een goede zon-oriëntatie (verwaarloosbaar) klein is 
ten opzichte van de kosten van andere maatregelen die nodig zijn om de gestelde norm te 
halen. Dit laat het extreme effect zien van EPC-normen in de kosten van de woning in zowel 



 

 

de grondexploitatie als de bouwexploitatie. Serge geeft deelnemers de mogelijkheid om 
tijdens de borrel de ‘tool’ in werking te laten zien.  

Vraag Johanna: Hoe zie je de relatie van dit onderzoek met De Levende Stad?  
Serge: De levende stad gaat over de lange termijn, goed omgaan met energie, goede 
initiatieven, goed nadenken. Er is een link met de crisis en het zuiverende effect ervan. Dit is 
een ‘tool’ om gesprekken te voeren. Op universiteiten wordt onderzoek gedaan en in de 
praktijk is er nu ruimte om te luisteren.  

Vraag deelnemer: Kan je een wethouder voeden om dit instrument in te zetten om de GREX 
te beïnvloeden?  
Serge: Iedereen heeft hier baat bij. Er is geen ‘wij-zij’. Er is geen winst te verdelen, het gaat 
veel meer om hoe we een stap vooruit kunnen zetten. Conclusie is dat grondexploitatie en 
bouwexploitatie gezamenlijk moeten optreden.  
 

Theo Lohman – AcadeMi-IO (innovatieconcept Collin)   

Theo heeft in de naam de Levende Stad het woord ‘creatieve’ toegevoegd:  De levende én 
creatieve stad. Hij roept op tot een paradigma shift. Het ‘wat’ is meestal bekend, maar ‘hoe’ 
kunnen we dat bereiken. Daarom gaat het niet alleen om een ‘levende’, maar ook om een 
‘creatieve’ stad. Creatief wil daarbij zeggen: de burger denkt mee. Bij ‘hoe’ gaat het om de 
competenties.  

Het (mede) door Theo ontwikkelde innovatieproces ‘Collin’ hanteert voor dergelijke 
vraagstukken een actormodel. Een voorbeeld is de stad. De stad kan bepalen wat ie wil 
(‘why’), zich ontwikkelen (‘how’) en ontwikkelingen toepassen (‘what’). Centraal in het model 
staat de verandering van de ‘what’-modus naar de ‘why’-modus. Zo zou je binnen een bedrijf 
een halve dag in de week moeten spenderen aan de ontwikkeling van je kennis en 
vaardigheden. Daarbij gaat het om kennis delen en samenwerken. Dat zit ook in de evolutie 
en ontwikkeling van DNA. Veranderingen vinden plaats door de koppeling van de ‘what’, de 
‘how’ en de ‘why’. Dat is in bedrijven vaak gesplitst (de directie, de afdeling R&D en de 
‘uitvoerende’ werkvloer).  

Door die koppeling opnieuw te maken, benut 
je talenten van mensen komt het creatief 
vermogen centraal te staan. Door automatisch 
en samen te reflecteren kan je leren van 
elkaars fouten, en als er iets goed gaat, 
ontstaat groei: motivatie. Het door Theo 
behandelde concept wordt normaal behandeld 
via werkstukken. Daarmee wordt het proces 
ook zelf ervaren en daarmee ‘ons’ eigendom.  

Concluderend stelt Theo dat ‘de stad’ als actor 
collectieve intelligentie bevat. Deze kan je bevorderen als je de methode, het concept 
(Collin) snapt. De stad kent een grote mate van complexiteit. We moeten daarom eerst 
competent worden. Theo adviseert eerst een periode te nemen om het kennisniveau te 
bepalen en competent te worden. Uiteindelijk leidt de methode tot duurzame inzetbaarheid 
van de kennis in de ontwikkeling van een levende stad.  



 

 

Elma van Beek – de Levende Stad  

Elma neemt ons in sneltreinvaart mee in haar gedachtengoed over ‘de Levende stad’ en de 
relatie tussen de mens en de stedelijke structuur. Zij stelt zichzelf veel vragen die binnen de 
Levende Stad onderzocht kunnen worden. Wat doet de Levende Stad? Mensen voegen iets 
toe aan de stad en ontwikkelen zich in die stad. Hoe werkt dat, die mens en het systeem? 
Dat het complex is, weten we en iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Kern van de zaak 
is dat mensen in dat stedelijk systeem iets, misschien iets onverwachts kunnen gaan doen.  

Hoe functioneert het systeem? Wat gebeurt er als je ingrijpt? Kunnen we dat meten? In een 
eerste aanzet om tot een instrumentarium te komen waarmee de mate van levendigheid van 
een stad gemeten kan worden, komt Elma met een assenkruis waar op de x-as ‘heden’ en 
‘toekomst’ staat en op de y-as ‘systeem’ en ‘individu’. Bij het heden hoort ‘veiligheid’, bij de 
toekomst ‘behoefte’. Mensen hebben wensen (piramide van Maslov). Uiteindelijk moet 
worden voorzien in een behoefte -> waarde-creatie. Voor toelichting wordt verwezen naar 
het boek van Elma.  

Elma stelt dat het om ‘meer dan dat’ 
gaat. Naast de vier p’s (people, 
planet, profit en place) gaat het om 
ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, 
toekomstwaarde en belevings-
waarde), ontmoetingen, netwerken, 
participeren, diversiteit, (veel) 
verschillende mensen (=veel 
verschillende bijdragen aan de stad), 
flexibiliteit (veranderbaarheid van de 
stad). Elma introduceert een nieuw 
diagram dat de mate weergeeft 
waarin de stad leeft. Zij vraagt aan 
de deelnemers van het netwerk wat 
zij van dit meetsysteem vinden. Een 
open vraag die de komende periode, 
mede door discussies op de website, 
beantwoord kan worden. 

 

Afsluiting 

Elma bedankt alle sprekers en andere betrokkenen die hun bijdrage hebben geleverd aan de 
bijeenkomst: Babette Alfons als gastvrouw, Rianne Manders voor hulp bij de website, IMOSS 
voor gebruik van de ruimte, Wil en Rutger Groenhuijsen voor het beeldmateriaal en Gereon 
Bargeman voor het verslag.  

Tenslotte nodigt zij een ieder uit om op het forum van de website (klik op inloggen voor 
deelnemers) te kijken, mee te doen aan bestaande discussies en eigen discussies te starten. 

De volgende netwerkbijeenkomst van de Levende stad is op 18 juni 2014. 

http://www.delevendestad.nl/index.php?page=home
http://www.delevendestad.nl/index.php?page=home

