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Proceskunst gevraagd

“Verbind gebiedsontwikkeling met andere 

maatschappelijke opgaven. Blijf niet hangen in het debat 

over rood of groen, maar koppel bouwplannen aan 

ecologische doelstellingen, energietransitie, nieuwe 

vormen van mobiliteit en het gebruik van big data.”

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling  - TU Delft

Co Verdaas



Wie wij zijn

Voorhoedepositie, verbinders die 

verantwoordelijkheid nemen en werken 

vanuit passie en ambitie.

Adviesbureau voor de 

duurzame leefomgeving 

Opgericht in 2005

Gevestigd in de 

voormalige zeepfabriek in 

De Nieuwe Stad in 

Amersfoort

Ruim 75 adviseurs 

en snelgroeiend

Zelf-organiserende 

netwerkorganisatie met 

expertiseteams



We werken op deze expertisegebieden bij publieke 
en private opdrachtgevers

Warmtetransitie

Vastgoed

Zon & wind Duurzame mobiliteit

Gebiedsvernieuwing Omgevingswet Gebiedseconomie

Energie & klimaat



Wat is gebiedsontwikkeling?

“Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van 

functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met 

het oog op de ontwikkeling of transformatie van een gebied.”

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling  - TU Delft

Friso de Zeeuw 



De opgave



De opgave
De energietransitie:

“Van fossiel naar duurzaam in 30 jaar tijd”

Besparen op de huidige energievraag;

Duurzame opwekking van warmte, 

elektriciteit, biomassa en hernieuwbaar gas;

Ombouwen van de huidige energie-

infrastructuur;

Opslaan van energie.

In 2050 moeten alle 
woningen CO2-neutraal 

zijn. 

Het gaat om ongeveer 
zeven miljoen huizen 

(2,4 miljoen 
corporatiewoningen) en 
één miljoen gebouwen 
die beter geïsoleerd en 
met duurzame energie 

verwarmd moeten 
worden 

Om de 
klimaatdoelstellingen te 
halen, moeten ruwweg 

50.000 bestaande 
woningen per jaar 
worden aangepakt



Klimaatakkoord
2021: Plannen op drie niveaus

Regionale energiestrategie Transitievisie Warmte Wijkuitvoeringsplan

Regio Gemeente Wijk



Trends in gebiedsontwikkeling

Toenemende zelforganisatie 
van de maatschappij

Werken in allianties en 
netwerken

Een wijk voor iedereen
Strengere eisen aan 

verduurzaming

Participatief Organisch Inclusief Duurzaam



Waar is proceskunst voor nodig?



Uitdagende 

duurzaamheidseisen 

die de markt tot 

innovatie dwingen

Reële prestaties 

verlangen waar ook 

nog een business 

case in zit

Vinden van de balans

Niet te strak

Niet te veel

Geen botsende eisen

Niet te los

Niet te weinig

Geen blinde vlekken



Initiëren & verkennen

Gebiedsvisie & 

ontwikkelstrategie 

uitwerken

Gebiedsconcept 

uitwerken
Ontwikkelen van 

deellocatie

Ontwikkelen van 

deellocatie

Ontwikkelen van 

deellocatie

Voorbereiden Bouwen Gebruiken

Voorbereiden

Voorbereiden Bouwen Gebruiken

Bouwen Gebruiken

Ambities moet je delen, niet vermenigvuldigen



Uitleglocatie

Binnenstedelijk



Koppel binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling waar 
mogelijk aan bestaande 
wijken

Collectieve warmte

Duurzame mobiliteit

Opslag energie

Klimaatadaptatie 

Inclusieve wijken



De strategische keuze die het energieconcept bepaalt

Collectieve 

warmte-

oplossing

Individuele 

warmte-

oplossing



Het energieconcept als gamechanger

Welke bestaande 
woningen moeten ook 

aardgasvrij?

Zijn er lokale 
duurzame bronnen in 

de buurt?

Welk ruimtebeslag 
(zowel onder als 
bovengronds) is 

toelaatbaar?

Hoeveel 
elektriciteitsverzwaring 

is nodig?

Moet er energie 
worden opgeslagen en 

is er netbalancering
nodig?

Welke investeringen 
voor ontwikkelaars en 

lasten kopers en 
huurders zijn 
toelaatbaar?



Spoorzone Gouda



4 woonmilieus

Naam: 

Programma:

Doelgroepen:

Naam: 

Programma:

Doelgroepen:

Naam: 

Programma:

Doelgroepen:

B

A

C

D

Stadsentree

Nieuw stedelijk wonen

Hoogstedelijk gemengd

ParkwonenB

A C

D

11 ontwikkellocaties

3 deelgebieden

4 woonmilieus

4 woonmilieus



De verschillende energie-oplossingen

Warmte Bronopslag en 
bronnet

Warmteopslag 
in wijk

Warmte opwekEnergiebron
Warmtenet en 
onderstations

Afleverset en 
Afgiftesysteem 

in woning/ 
gebouw

Elektriciteit Energiebron en 
opwek

Warmteopslag 
in woning/ 
gebouw

Lokale 
warmtebronElektriciteitsnet

Warmteopwek
in woning/ 
gebouw

Afgiftesysteem 
woning/ 
gebouw

70°C/40°C

wp

wko

wko

wp



De mogelijkheden voor de Spoorzone



• De mate waarin het gebied 
gebruikers stimuleert om 
schone mobiliteit te 
gebruiken, denk aan 
laadinfrastructuur en 
koppeling met lokaal 
opgewekte energie.

Zero-emissie

• De mate waarin het gebied 
kiest voor compacte bouw, 
functiemenging, nabijheid 
organiseert, routing naar OV 
optimaliseert, nadenkt over 
ketenvoorziening.

Transit Oriented
Development

• Deelconcepten en Mobility 
As A Service bieden kansen 
voor leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Een 
alternatief voor bezit eigen 
(1e ,2e ,3e) auto.

Deelconcepten / 
MaaS

• De mate waarin het gebied 
lopen, fietsen en recreëren 
stimuleert, aansluit bij 
(snel)fietsroutes, excellent 
fietsparkeren organiseert, 
etc. 

Actieve mobiliteit

• De mate waarin de auto 
wordt gefaciliteerd in het 
gebied. Wat is het regime 
voor de auto en welke 
parkeernormen en –
oplossingen horen daarbij?

Auto

• De mate waarin het gebied 
slimmer omgaat met 
bevoorrading, 
pakketbezorging, 
afvalverwerking en alle 
verkeersstromen die dat met 
zich meebrengt. 

Logistiek

Mobiliteit – verder denken dan de parkeernorm



Nieuw-Vennep West



Thema’s verkennen

Ambities peilen

Concept opstellen

Maatregelen bepalen

Plan maken

Haalbaarheid toetsen



Lessen voor integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling

Maak een afweging 

tussen must haves, 

nice to haves en 

wettelijke normen

Maak het lokaal en 

anders dan anders. 

Zet gericht in op 

bepaalde thema’s

Maak het concept 

wendbaar en 

adaptief. Niemand 

heeft een glazen bol

Wees bewust van de 

koppelkansen én 

welke maatregelen 

elkaar uitsluiten




