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VOORWOORD 

Boeiend in complexiteit en mogelijkheden. Zo zou ik meervoudig ruimtegebruik willen 
omschrijven. Door de uiteenlopende relaties waar men rekening mee zal moeten houden 
en de uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen waarmee men te maken heeft. De 
kansen die nieuwe combinaties van functies kunnen bieden, alsmede nieuwe vormen van 
huisvesting en ruimtegebruik die onderzocht dienen te worden. De bouwkundige schalen 
waarop de methodiek of dan toch zeker de gedachtegang van toepassing is. Boeiend en 
niet verveeld. 

Boeiend, laat ik zo ook terugkijken op mijn afstuderen. Met veel dank voor de steun van 
familie en vrienden. Met dank aan de leden van mijn afstudeercommissie alsmede aan de 
collega's bij Kolpron Consultants B.V. te Rotterdam, bij wie en alwaar ik mijn 
afstudeerstage mocht vervullen . 

Toch ontkom ik er niet aan een aantal mensen persoonlijk noemen. Jos Smeets, de 
voorzitter van mijn commissie, die altijd weer het geduld kon opbrengen om mij nieuwste 
hersenspinsels aan te horen en waarmee ik vervolgens over uiteenlopende onderwerpen 
een discussie kon aangaan. En natuurlijk een woord van dank aan Lobke en aan mijn 
ouders voor hun begrip, geduld en onvoorwaardelijke steun. 

Frank Metsemakers 
Rotterdam, 25 juni 2002 
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SAMENVATTING 

Meervoudig ruimtegebruik is een vorm van intensief ruimtegebruik waarbij er meer 
menging van functies plaatsvindt, meer ruimte op hetzelfde oppervlak wordt gecreëerd of 
als de ruimte in de tijd duurzamer wordt ingericht. Het vinden van een oplossing voor het 
ruimtegebrek en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit staan daarbij centraal. 

Het proces om te komen tot meervoudig ruimtegebruik, zowel het bouwkundige proces 
als de projectontwikkeling, neemt aanzienlijk toe in complexiteit. Daarbij moet gedacht 
worden aan de toename van de actoren, de langere looptijd en de schaalgrootte. Een 
juiste aanpak van en afweging binnen het ontwikkelingsproces is onontbeerlijk voor het 
realiseren van de juiste ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt daarbij gedefinieerd als de mate waarin waarde wordt 
toegevoegd voor belangen en belanghebbenden. Bij meervoudig ruimtegebruik hebben 
we juist te maken met meerdere actoren, die op uiteenlopende manieren een relatie 
hebben of krijgen met het project. Procesbewaking is daarbij van belang, zowel om tot 
een succesvolle ontwikkeling te komen als om een hogere ruimtelijke kwaliteit te 
realiseren. In onderhavig onderzoek staat dan ook de vraag centraal hoe, bij de 
ontwikkeling van een project met meervoudig ruimtegebruik, de ruimtelijke kwaliteit 
bewaakt kan worden. 

RUIMTEWKE KWALITEIT 

Ruimtelijke kwaliteit dient, op basis van de definitie, niet gezien te worden vanuit één 
specifieke groep belanghebbenden, zoals de gebruiker, maar vanuit alle belanghebbenden 
bij een project. De kwaliteit dient aldus op integrale wijze benadert te worden. 

Ruimtelijke kwaliteit kan op klassieke wijze benadert vanuit de drie genoemde waarden: 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Gebruikswaarde betreft daarbij de 
functionaliteit van het project in programma, ontwerp en uitvoering. Toekomstwaarde 
betreft de waardevastheid van het project op de lange termijn, economisch maar vooral 
ook qua functionaliteit en culturele inpassing. De belevingswaarde tenslotte betreft de 
ervaring die men in het gebouw heeft en is daarmee primair gevoelsmatig. 
De belevingswaarde zou echter verder moeten gaan dan het gevoelsmatige karakter. 
Bovendien zou ook de inpassing van het project in de omgeving beschouwd dienen te 
worden. In de tweede architectuurnota is er dan ook voor gekozen de belevingswaarde 
om te dopen tot culturele waarde. 

Naast deze klassieke waarden, zoeken we een meer rationele indeling in waarden. De 
gebruikte maatschappelijke waarden kennen, door het vervangen van de 
belevingswaarde, een absolute overlap met de klassieke waarden. In het onderzoek wordt 
gekozen voor de indeling in SEF-factoren; sociaal-maatschappelijk, economisch en fysiek
technisch. Deze indeling is eenduidig en hangt samen met het ontwikkelingsproces, 
gezien de belangen en belanghebbenden die op enig moment in dit proces spelen. 

MEERVOUDIG 

Meervoudig ruimtegebruik betreft feitelijk het intensiveren en combineren van functies. 
Uitgangspunten om te komen tot een functioneel programma bij meervoudig 
ruimtegebruik zijn daarmee de potentieel te huisvesten functies. Vervolgens zal op een 
kwalitatieve keuze dienen te worden gemaakt voor een specifieke combinatie. 
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Op basis van dit combineren en intensiveren kunnen we een typologie opstellen voor 
meervoudig ruimtegebruik. Daarbij wordt meervoudig ruimtegebruik geordend naar aantal 
functies (dubbel of gemengd), interactie en wijze van ruimtegebruik. Zie voor de typologie 
figuur 3.2. 

BELANGEN 

De belangen welke spelen bij projecten met meervoudig ruimtegebruik zijn drieledig. In 
de eerste plaats zijn er belangen vanuit het meervoudige. Deze belangen geven aan op 
welke punten meervoudig ruimtegebruik een meerwaarde kan betekenen voor een 
project. 

In de tweede plaats zijn er belangen vanuit de ruimtelijke functies, teneinde deze kunnen 
laten voortbestaan en voldoen aan de eisen gesteld aan de betreffende functie. In de 
derde plaats onderscheiden we belangen vanuit de vijf partijen die betrokken zijn of raken 
bij het project. 

Een complete inventarisatie van belangen is weergegeven in tabel 5.1. De afleiding van de 
belangen en daarmee kwaliteitsaspecten is beschreven in paragraaf 3.3 alsmede 
hoofdstuk 4. 

PROCES 

De hogere complexiteit en looptijd bij projecten met meervoudig ruimtegebruik brengen 
vanzelfsprekend meer en grotere risico's met zich mee. Het is dan ook van belang om 
meer momenten in het instrument te bouwen, tijdens de planontwikkeling, om het project 
aan de markt te toetsen. 

Werken vanuit de ruimtelijke kwaliteit biedt een belangrijk startpunt inzake de sociale 
haalbaarheid. De gestelde maatschappelijke kaders waarbinnen dient te worden 
geopereerd dienen daartoe vooral helder te zijn, waardoor verrassingen achteraf 
voorkomen worden. De matrix voor ruimtelijke kwaliteit kan daarbij als startpunt dienen. 
Projectspecifieke aspecten verdienen eveneens de nodige aandacht. 

Het combineren en intensiveren van functies dient in het proces verwerkt te worden als 
zijnde duidelijke stappen binnen het proces. Op die manier kan, gestructureerd, naar een 
effectief gebruik en efficiënte inrichting worden toegewerkt. 

Op basis van het kader kan een eerste globale verkenning plaatsvinden van de 
haalbaarheid van een ontwikkeling op de betreffende locatie. Op basis van de 
voorschriften en overige externe belangen en deze eerste toets betreffende de 
haalbaarheid, kunnen een aantal potentiële functies worden geselecteerd voor de 
betreffende locatie. 
Van hieruit start feitelijk de meervoudige planningsmethode (zie figuur 5.2), waarbij op 
basis van de interactie een keuze wordt gemaakt uit de potentiële functies (combinatie) 
en vervolgens wordt gekeken naar de wijze van ruimtegebruik (intensivering). 
Tijdens deze planning wordt op nogmaals op twee momenten de haalbaarheid getoetst. 
Het eerste moment is de toets van het gecombineerde, functionele programma, de 
tweede toets heeft plaats na de intensivering c.q. kwantificering van het ruimtegebruik. 
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PROLOOG 

Het begrip meervoudig ruimtegebruik is sinds enige jaren een modewoord in de RO, 
misschien nog het best te betitelen als een trend. Nieuwe projecten moeten heden ten 
dage 'meervoudig' zijn, zowel in het landelijk gebied als in de stad. Daarbij wordt 
meervoudig ruimtegebruik aangemerkt als iets nieuws terwijl al in de pré-industriële stad, 
onder druk van de stadsmuur, sprake was van functiemenging en daarmee van een 
vroege vorm van meervoudig ruimtegebruik. Het is de bedoeling dat de rode contouren 
uit de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening een zelfde ruimtedruk zullen creëren, en 
daarmee meervoudig ruimtegebruik zullen stimuleren. 

In het eerste deel van deze proloog wordt kort de geschiedenis geschetst van de 
stedebouw in relatie tot meervoudig ruimtegebruik. In het tweede deel wordt ingegaan op 
de scheiding van functies. Derde deel van de proloog betreft een beschrijving van het 
huidige beleidskader waarbinnen meervoudig ruimtegebruik zich afspeelt en waarmee de 
methodiek wordt ondersteund en bevorderd. 

VAN STADSMUUR TOT WONINGWET 

Tijdens de Middeleeuwen huisvestten de steden vele tuinen en binnenhoven en waren de 
bebouwingsdichtheden laag. In de stede werd gewoond en gewerkt, maar er werd ook 
akkerbouw en veeteelt bedreven. Pas na de Middeleeuwen werden deze open ruimten 
voor verdere bebouwing gebruikt en ontstonden, onder druk van de stadsmuur, de eerste 
stedelijke vormen van meervoudig ruimtegebruik. 

figuur 1.1 : Amsterdam anno 1544, Cornelis Anthonisz., houtsnede 
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De pré-industriële stad was compact en kende hoge dichtheden. De afstanden tussen 
woningen en werkplaatsen waren kort, vaak bevonden wonen en werken zich onder één 
dak. Een goed voorbeeld daarvan is de woning van ambachtslieden waarbij op de begane 
grond de werkplaats was, die tevens dienst deed als winkel, en waarboven zich het 
woonvertrek van de familie bevond. 
Deze concentratie en menging hielden aan de ene kant verband met de beperkte 
vervoersmogelijkheden en aan de andere kant met de beknelling van de stadsmuren en 
later de omwalling. Door de industriële revolutie in 1850 werden deze technische en 
maatschappelijke uitgangspunten voor de stedebouw en RO echter achterhaald. 

De mechanisering van de productie vroeg om concentratie van arbeid in fabrieken, als 
gevolg waarvan migratie van het platteland naar de stad op gang kwam. In hoog tempo 
werden arbeiderswijken en werden, op grotere afstand van de stad, villawijken gebouwd. 
Dit laatste was mogelijk was door de afnemende functie en betekenis van de stadsmuren. 
De omvang van het stedelijk gebied en de stedelijke bevolking steeg daardoor snel. 

De uitvinding van de stoommachine en de komst van de stoomtrein, die mensen in staat 
stelde om in korte tijd grotere afstanden af te leggen, was van groot belang voor deze 
expansie. Daardoor kon onder meer suburbanisatie en forensisme onder de gegoede 
stedelingen ontstaan. Omdat deze suburbanisatie vooral de woonfunctie betrof, 
resulteerde dit in en scheiding van wonen en werken. 

Slechte huisvestingsomstandigheden en een aantal epidemieën noodzaakten tot een 
hygiënischer inrichting van de stedelijke leefomgeving, kortom een meer verantwoorde 
volkshuisvesting. Deze ontwikkeling werd gesteund door de industriëlen, teneinde hun 

. arbeidscapaciteit en daarmee productie veilig te stellen. Maar ook in politiek opzicht vond 
emancipatie van de arbeider plaats. Dit mondde uit in een juridische vertaling van deze 
ontwikkeling met de vaststelling van de Woningwet in 1901. 

·SCHEIDING VAN FUNCTIES, DE 20e EEUW 

Uit het begin van de 20e eeuw stamt een van de eerste wetten inzake de Ruimtelijke 
Ordening (RO), namelijk het voorschift om een stratenplan vast te stellen. Het willekeurig 
groeien van de Nederlandse steden komt daarmee tot een einde. 
In de eerste helft van de 20e eeuw ontstaat een gezoneerde stad: een centrum met 
tertiaire activiteiten, daaromheen arbeiderswijken en industrie, vervolgens wijken voor de 
meer draagkrachtige stadsbewoners, en op enige afstand forensengemeenten voor de 
rijken. Deconcentratie van de stedelijke bevolking en activiteiten, scheiden van wonen en 
werken alsmede de scheiding van inkomensklassen gingen meer en meer het stedelijke 
beeld bepalen. 

In 1933 werd het IVe CIAM congres gehouden in Athene met als thema 'de functionele 
stad'. Daar werd de scheiding van functies uitgeroepen tot stedebouwkundig principe. 
Wonen, werken, en recreëren diende strikt gescheiden te worden, waarbij een efficiënt 
verkeerssysteem zorg diende te dragen voor een goede bereikbaarheid. Hoewel het 
concept in Nederland nergens in zuivere vorm is uitgewerkt, werd de scheiding van 
functies wel tientallen jaren lang het leidende planologische principe. 

De welvaartstoename na de Tweede Wereldoorlog bracht voor steeds meer mensen een 
auto binnen bereik, hetgeen hen in staat stelde op grotere afstand van het werk te gaan 
wonen, op plaatsen die voorheen nauwelijks binnen een redelijk tijdsbestek bereikbaar 
waren. 
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Vanaf de jaren zestig ontstond een enorme suburbanisatiegolf, waarin velen die zich dat 
konden veroorloven wegtrokken uit de volle steden naar de landelijke tussengebieden. 
Het Groene Hart dreigde dicht te slibben, toen besloten werd de bevolkingsdruk op de 
Randstad te verminderen. Voor het eerst werden de ruimtelijke plannen voor heel 
Nederland op de kaart gezet met als resultaat de Eerste Nota over de Ruimtelijke 
Ordening (1960). 

In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) verwachtte de overheid een 
inwonertal van 21 miljoen voor het jaar 2000 en voorzag zij dat deze bevolkingstoename 
zou leiden tot een ongebreidelde verstedelijking en een enorme congestie in het westen 
van het land. Daarom koos zij ervoor om de verstedelijking te spreiden in de richting van 
de andere landsdelen. Om ongerichte suburbanisatie te voorkomen werd een beleid 
ontwikkeld van 'gebundelde deconcentratie', bestaande uit centrale steden omringd door 
groeikernen. Tevens werden Rijksdiensten uit de Randstad verplaatst naar 
vestigingslocaties in de periferie. 

Hoewel de spreiding en de mobiliteit bleven groeien, bleef de Derde Nota de nadruk 
leggen op spreiding van activiteiten van de Randstad naar perifere regio's. Binnen de 
stedelijke regio's diende de groeikernen de bevolkingsoverloop uit de grote steden op te 
vangen. De bestaande steden werden dus nog steeds niet in staat geacht om aan de 
immer groeiende woningvraag te voldoen. 

In de jaren tachtig was het groeikernen beleid goed op gang gekomen, doch tegelijkertijd 
ontstond er ook een toenemende bezorgdheid over de verdunning van de stad en de 
verstedelijking van het landelijk gebied. Jonge gezinnen met kinderen en de hogere 
inkomensgroepen verlieten de stad, oude wijken verpauperden en de stedelijke 
voorzieningen kregen te kampen met achteruitgang. Langzamerhand ontstond er weer 
een oriëntatie op de bestaande stad, waarbij termen als verdichting, inbreiding en 
intensivering gehanteerd werden. 

In de Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983) werd het concept van de gebundelde 
deconcentratie verlaten, en werd de omslag gemaakt naar stedelijke concentratie. De 
structuurschets formuleerde een beleid van menging en bundeling van wonen, werken, 
recreatie en voorzieningen in onderlinge samenhang. In de jaren daarna volgde een 
aantal studies naar de 'compacte stad'. 

De behoefte aan ongeveer een miljoen nieuwe woningen tot het jaar 2015, in combinatie 
met de angst voor de versnippering van het landelijk gebied en de toenemende 
milieuproblematiek lag ten grondslag aan de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
(1988) en de Vierde Nota Extra (1994), ook wel aangeduid als VINEX. Compactheid, 
duurzaamheid en identiteit zijn de centrale thema's van het plan. Bovendien werd voor 
het eerst in Europees verband naar de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland gekeken. 

Beide nota's bevatten een visie om te komen tot een kwalitatief betere ruimtelijke 
ordening, namelijk die van gezamenlijke planvorming voor specifieke gebieden. De 
integrale benadering zorgde voor een betere (kwalitatieve) samenhang tussen de locaties, 
maar er werden geen eisen gesteld aan de inrichting van de VINEX-locaties. Bovendien 
lag de planning voor woningbouwlocaties bij de rijksoverheid terwijl de planning voor 
bedrijfslocaties bij de gemeenten was ondergebracht, waardoor de functies wonen en 
werken strak gescheiden bleven. 

Het ontbreken van instrumentarium op gemeentelijk niveau in samenhang met de snelle 
economische groei van de laatste jaren, heeft er bovendien voor gezorgd dat gemeenten 
onvoldoende geschikte kantoorlocaties wisten te realiseren. De komst van kantoren naar 
snelweglocaties, die daarvoor niet bedoeld waren, was daardoor niet te keren. 
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POLITIEKE KLIMAAT AAN HET BEGIN VAN DE 21 e EEUW 

De nota's over de ruimtelijke ordening hadden en hebben als doel het stellen van een 
kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dit kader bestaat uit een 
beleidsvisie in combinatie met een instrumentarium, waarmee publieke sector sturing kan 
geven aan de ordening van de ruimtelijke functies. 

Als sinds de eerste nota wordt er gezocht naar het juiste beleid, ingebed in haar tijd, om 
de groei van functies te coördineren. Een rode draad daarbij is de benadering volgens de 
principes van de compacte stad die in de diverse nota's, in sterke of enigszins afgezwakte 
vorm, telkens terug te vinden is: nieuwe ontwikkelingen dienden bij voorkeur plaats te 
vinden in de bestaande stad, vervolgens aan de stadsranden en pas als derde optie is er 
de uitbreiding op afstand van bestaande steden. 

Vooruitlopend op de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening zijn er diverse nota's 
verschenen waarin het ruimtelijke beleid, op onderdelen, voor de komende jaren onder de 
loep is genomen. Hieronder kort de belangrijkste nota's, ontwikkelingen en hun gevolgen, 
voor zover van belang voor dit onderzoek: 

Nota Grondbeleid 
Deze nota is verschenen in 2001, waarin een aantal beleidsvoornemens en daarmee 
samenhangende instrumenten werden gepresenteerd voor het grondbeleid van de 
overheid. 
De belangrijkste maatregelen zijn: 

• bevordering van een transparanter lokaal grondbeleid, het bevorderen van 
concurrentie op de woning- en projectontwikkelingsmarkt en het stimuleren 
van particulier opdrachtgeverschap; 

• stimuleren dat grondberekeningsmethodieken meer op kwaliteit worden 
gebaseerd; 

• verbetering en verbreding wet Voorkeursrecht Gemeenten; 
• invoering exploitatievergunning, waarmee de gemeente aan ontwikkelaars 

voorwaarden kan stellen ten aanzien van kostenverhaal, aan de inrichting en 
uitvoering van het plan en aan het beschikbaar stellen van kavels voor 
particulier opdrachtgeverschap; 

• introductie (in stud ie) van een open ruimteheffing, waarbij het verlies van 
ruimte in rekening wordt gebracht bij degene die profiteert van een 
bestemmingswijziging; 

• oprichting Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, teneinde beter informatie--
uitwisseling te bewerkstelligen. 

Concluderend kan gesteld worden dat er in de nota wordt gestreefd naar meer ruimtedruk 
(ruimteheffing), een grotere invloed op de vastgoedontwikkeling voor overheid, meer 
marktwerking en ruimere aandacht voor kwaliteit. 

Balans Ruimtelijke Kwaliteit 2000 
Jaarlijks maakt de Rijksplanologische Dienst (RPD) de balans op van de ruimtelijke 
ontwikkeling in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar aspecten als diversiteit, 
duurzaamheid, aantrekkelijkheid en economische functionaliteit. Belangrijkste conclusies 
uit het rapport: Nederland wordt steeds eenvormiger, terwijl de ruimtedruk blijft 
toenemen. 

Nota Wonen: Mensen/ wensen/ wonen 
Deze nota spreekt staatssecretaris Remkes (VROM) de verwachting uit dat het 
kwantitatieve woningtekort in Nederland tussen 2005 en 2010 opgelost zal zijn. Wel zal er 
sprake blijven van een kwalitatieve spanning op de woningmarkt alsmede sterke regionale 
verschillen. Daarnaast zal de bevolkingsgroei zal afnemen en zich voornamelijk 

F.J .J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e 15 



concentreren in de Randstad, terwijl juist daar een sterke kwalitatieve spanning op de 
woningmarkt wordt verwacht. De nota formuleert tegen deze achtergrond een vijftal 
kernopgaven: 

• vergroten van de zeggenschap van de burger over woning en woonomgeving; 
• kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities; 
• bevorderen van wonen en zorg op maat; 
• verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit; 
• tegemoet komen aan de groene woonwensen. 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
In 2001 is de conceptversie van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening uitgebracht 
met als titel 'Ruimte maken, ruimte delen', waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed 
aan het intensieve gebruik van ruimte in het algemeen. Het geïntroduceerde beleid draagt 
de titel 'Intensiveren, combineren en transformeren' (ICT) en verwijst naar de tijdsgeest, 
de ruimtelijke opgave en naar de oplossingsrichtingen waarvoor politiek gezien wordt 
gekozen. 
De belangrijkste instrumenten van deze nota hebben betrekking op het voorgestelde 
contourenbeleid, de ontwikkeling en bescherming van landschappen, de ontwikkeling van 
stedelijke netwerken, het opvangen van pieken in de rivierwaterafvoer en maatregelen 
gericht op de consequenties van de stijging van de zeespiegel en tenslotte het 
decentraliseren van toezicht op onderdelen van beleid. In het kader van dit onderzoek zijn 
met name het contourenbeleid en de stedelijke netwerken van belang. 

In 2005 moeten om alle steden en dorpen op de kaart een grens getrokken zijn: een rode 
contour om het gebied dat in de toekomst bebouwd zou kunnen worden. Binnen die 
contour ligt de ruimte voor woonwijken met heel verschillende woonmilieus, 
bedrijventerreinen, recreatie- en sportterreinen, (zorg)voorzieningen en dergelijke, 
waaraan naar verwachting in de komende periode in de afzonderlijke landsdelen behoefte 
zal zijn. De contouren dienen dus de zodanig getrokken te worden dat de berekende 
ruimtevraag slechts ten dele ten koste van de open ruimte gerealiseerd kan en zal 
worden. Daarmee neemt de ruimtedruk op het bestaande stedelijk gebied toe en wordt 
het verdichten en intensiveren van het ruimtegebruik een realistisch alternatief, ondanks 
de meerkosten en hogere complexiteit. 

De rijksoverheid stimuleert de samenwerking van gemeenten binnen stedelijke netwerken 
waardoor in die gebieden zuiniger met ruimte wordt omgesprongen. Wanneer gemeenten 
een stedelijk netwerk vormen, maken zij met elkaar afspraken over de locatie van grote 
nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, voorzieningen en recreatiegebieden. De 
ruimtebehoefte van de ene gemeente in het stedelijk netwerk kan worden opgevangen in 
een andere. Er kan daardoor bijvoorbeeld een einde komen aan de wedloop tussen 
gemeenten om bedrijventerreinen (veelal versnipperd) aan te leggen. 

Waar dat mogelijk en verantwoord is worden woningen, bedrijven en voorzieningen niet 
langer gescheiden, maar meer met elkaar gemengd. Ook dit bevordert de verscheidenheid 
en het zuinig gebruik van de ruimte. Voorwaarde is dat het mengen geen risico's oplevert 
voor de veiligheid, in de gezondheid en de leefbaarheid van de mensen die er wonen. 

Habiforum 
Enkele jaren geleden zijn er gelden vrijgekomen voor het creëren van kennisnetwerken 
over uiteenlopende onderwerpen. Een van deze onderwerpen betrof hoogwaardig 
ruimtegebruik. In dit kader is het expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik opgericht, 
wat in 2000 is omgedoopt tot Habiforum. Habiforum stelt zich tot doel kennis te (laten) 
genereren die het 'morsen' van ruimte zo veel mogelijk tegengaat, zodat op basis van 
nieuwe concepten en werkwijzen in Nederland kosteneffectiever, duurzamer en 
leefbaarder wordt omgegaan met onze ruimte. 
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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 
Nederland staat tot het jaar 2030 voor een aanzienlijke bouwopgave, waarmee tegemoet 
dient te worden gekomen aan een ruimtevraag ter grootte van de provincie Zuid-Holland 
[Rijksplanologische Dienst, 2001]. Deze ruimtevraag betreft de totale vraag naar 
nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, maar zonder de opgave van 
herstructurering en/of renovatie. 

Genoemde ruimtevraag concentreert zich met name in de Randstad, aangezien vooral 
daar de bevolkingsgroei, primair ten gevolge van immigratie, alsmede de economische 
groei zullen toenemen. Het stedelijke gebied wat wij de Randstad noemen, komt daarmee 
verder onder druk te staan. 

Dit landschap, of deze ruimtelijke ordening van de Randstad, van separate stedelijke 
kernen met daartussen ruimte voor groen, willen we handhaven. Ook in de se Nota over 
de Ruimtelijke Ordening is dit principe als uitgangskader genomen. Rond de steden en 
dorpen zal een rode contour worden getrokken, welke zal gaan functioneren als een 
middeleeuwse stadsmuur en de ruimtedruk op het bestaande stedelijke gebied opvoeren. 
Daarmee wordt een projectomgeving gecreëerd van, naast een ruimtevraag ook een 
ruimtedruk. Daarbinnen kunnen nieuwe vormen van ruimtegebruik ontstaan: meervoudig 
ruimtegebruik. 

1. 1.1 MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK 
Sinds enige jaren is er ruime aandacht voor het begrip 'meervoudig ruimtegebruik' in de 
bouwkunde. Voor nieuwe, spraakmakende projecten is het tegenwoordig bijna een 
verplichting om 'meervoudig' te zijn, zowel in het landelijk gebied als in de stad. 
Meervoudig ruimtegebruik dreigt een label te worden wat op elk willekeurig project 
geplakt kan en zal worden, zolang er maar sprake is van intensief gebruik en/of 
functiemenging. 

Maar meervoudig ruimtegebruik pretendeert meer te zijn dan sec uitgangspunten voor het 
ontwerp. Het begrip is als volgt gedefinieerd: 
Ruimte is meervoudig als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht, met meer 
menging van functies, als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde oppervlak of als de 
ruimte in de rijd duurzamer wordt ingericht [Ballast Nedam, 2000]. 

Meervoudig ruimtegebruik is daarbij geen doel op zich, maar een middel om een 
gewenste situatie te creëren of problemen op te lossen. Het vinden van een oplossing 
voor het ruimtegebrek en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit staan daarbij centraal 
[Boon, ing. J., 2001]. 

1.1.2 RUIMTEWKE KWALITEIT 
Ruimtelijke kwaliteit is een actueel begrip, zeker gezien het feit dat op diverse 
vastgoedmarkten aangaande de kwantiteit een omslag heeft plaatsgevonden van 
aanbieders- naar vragersmarkt. Deze omslag impliceert meer aandacht voor de kwaliteit 
van het vastgoed 
Maar ruimtelijke kwaliteit gaat verder dan sec de kwaliteit van het vastgoed voor gebruik. 
Uit de voorlopige definitie, opgesteld door Habiforum, spreekt een breder kader voor 
ruimtelijke kwaliteit: Ruimtelijke kwaliteit is de mate waarin een ruimtelijk plan waarde 
toevoegt voor belangen en belanghebbenden [Weebers, J., 2001]. Met deze definitie wil 
men erop wijzen dat niet de gebruiker centraal staat bij het begrip ruimtelijke kwaliteit, 
maar dat het een integrale afweging van alle belangen betreft. 
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Meervoudig ruimtegebruik als breed kwaliteitsbegrip vraagt enerzijds om aanpassing, 
zowel voor gebruiker als voor aanbieder, maar biedt feitelijk voor beide partijen nieuwe 
kansen: voor de gebruiker een kwalitatief hoogwaardigere ruimte en 
gebruiksmogelijkheden, voor de aanbieder mogelijkheden om zich te onderscheiden op 
een afvlakkende en gematigde vastgoedmarkt. 

1.1.3 PROJECTONTWIKKELING 

De projectontwikkeling in Nederland, zoals we die op de dag van vandaag kennen, is 
relatief jong. Met name de laatste 15 jaar is het vak sterk geprofessionaliseerd en heeft 
het een volwaardige plek gekregen in de bouwpraktijk. Elke partij welke te maken krijgt 
met nieuwbouw of herbestemming heeft te maken met projectontwikkeling, wat het brede 
scala aan ontwikkelaars, van non-profit tot commercieel en van particulier tot 
multinational, verklaart. 

Regenboog definieert projectontwikkeling als het risicodragend initiëren, organiseren, 
(doen) uitvoeren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of 
opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde 
opstallen en/of grond [Regenboog, 2000]. 

Het realiseren van een project met meervoudig ruimtegebruik heeft gevolgen voor het 
project. Met name de complexiteit van de projectontwikkeling neemt toe. Reurings 
onderkent een aantal specifieke projectkenmerken die aan deze complexiteit ten 
grondslag liggen, namelijk [Reurings, 2000]: 

• schaalgrootte; 
• multifunctionaliteit; 
• hoeveelheid aan actoren, belangen en middelen; 
• lange looptijd. 

Projecten met meervoudig ruimtegebruik zijn vaak grootschaliger door het intensievere 
gebruik van de ruimte: op hetzelfde oppervlakte worden meer m2 gerealiseerd. De 
verschillende functies moeten op een juiste wijze gehuisvest worden, zodat er geen of 
minimale onderlinge hinder op zal treden. Ten gevolge van schaalgrootte en 
multifunctionaliteit nemen het aantal belangen en belanghebbenden aanzienlijk toe. Dit 
alles leidt tot een langere looptijd (overleg, planning, ontwerp, bouw) en hogere 
complexiteit. 

Het toepassen van het middel meervoudig ruimtegebruik, zal gevolgen hebben voor het 
proces van projectontwikkeling. Er zal immers op een bepaald moment een keuze 
gemaakt dienen te worden voor een specifieke combinatie van functies (kwalitatief) in een 
bepaalde kwantitatieve samenhang. Al deze keuzes hebben invloed op de uiteindelijke 
ruimtelijke kwaliteit van een object, aangezien ze op basis van een afweging tussen deze 
belangen genomen worden. 
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1.2 ONDERZOEKSOPZET 

Naar aanleiding van het beschouwde in bovenstaande paragrafen kunnen de volgende 
doel- en probleemstelling worden opgesteld: 

1.2.1 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

PROBLEEMSTELLING 

Volgens welk methodiek kunnen we, voor projecten met meervoudig ruimtegebruik, de 
ontwikkeling van het functionele programma structureren waarbij we streven naar 
optimalisering van ruimtelijke kwaliteit. 

DOELSTELLING 

Het structureren van de aspecten van ruimtelijke kwaliteit betreffende projecten met 
meervoudig ruimtegebruik en het ontwikkelen van een methodiek om te komen tot 
optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit binnen deze projecten. 

1.2.2 DEFINmES 

Ten aanzien van de probleem- en doelstelling zullen voor het onderzoek de volgende 
definities worden gehanteerd: 

Meervoudig ruimtegebruik [Habiforum, 2001]: 
Ruimte is meervoudig als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht, met meer 
menging van functies, als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde oppervlak, of als de 
ruimte in de tijd duurzamer wordt ingericht. 

Ruimtelijke kwaliteit [Habiforum, 2001]: 
Ruimtelijke kwaliteit is de mate waarin een ruimtelijk plan (meer)waarde toevoegt voor 
belangen en belanghebbenden. 

Functionele programma [Regenboog, 2000]: 
Een programma van eisen bestaande uit een projectspecifieke combinatie van ruimtelijke 
functies. 

1.2.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

Voor de beantwoording van de probleem- en doelstelling, zullen de volgende 
onderzoeksvragen beantwoord dienen te worden: 

• wat is ruimtelijke kwaliteit en op basis waarvan kunnen we haar structureren? 
• welke vormen van meervoudig ruimtegebruik kunnen we onderscheiden? 
• welke aspecten van ruimtelijke kwaliteit onderscheiden we in het algemeen en welke 

specifiek bij ontwikkelingen met meervoudig ruimtegebruik? 
• wat is de invloed van meervoudig ruimtegebruik op en welke positie heeft ruimtelijke 

kwaliteit binnen het proces van projectontwikkeling? 
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1.2.4 ONDERZOEKSKADER 

Het onderzoek zal plaatsvinden binnen de navolgende kaders: 

Binnenstedelijk 

Meervoudig ruimtegebruik stelt, in haar bouwkundige toepassing, een aantal eisen aan de 
projectomgeving (zie paragraaf 1.1.3). Het betreft daarbij primair de aanwezigheid van 
een ruimtedruk op de locatie en van een ruimtevraag vanuit de markt, waardoor de 
financiële haalbaarheid van projecten met meervoudig ruimtegebruik verbeterd. 

Op basis van deze overwegingen en, in het verlengde daarvan het beleid van de 
rijksoverheid, alsmede tegen de achtergrond van de binnenstedelijke 
herstructureringsopgave in de nabije toekomst, is ervoor gekozen dit onderzoek uit te 
voeren ten aanzien van binnenstedelijke projecten met meervoudig ruimtegebruik. 

Wonen 

Het binnenstedelijk beleid in de grotere steden richt zich na de Tweede Wereldoorlog 
vooral op de economische functie van de binnenstad: de binnenstad als motor voor de 
regionale economie. Horeca en winkels namen meer en meer bezit van de binnenstad, en 
de woonfunctie werd langzaam verdrongen [Ashworth, 1998]. 

De ruimte op de begane grond was veelal bestemd voor winkels. Voordeuren verdwenen 
aangezien een strekkende meter etalage aanzienlijk meer opbracht dan de verhuur van de 
woonruimte erboven. En eigenlijk waren de bewoners boven die winkel maar lastig, en 
kon de ruimte ook als magazijn dienen, waardoor er weer meer m2 winkeloppervlakte 
overbleef. 

Maar de woonfunctie in de binnenstad wordt opnieuw ontdekt en de voordelen 
onderkend. Ashworth komt tot 3 voordelen van wonen in de binnenstad: 

• relatief hoge koopkracht van de doelgroep; 
• bijdrage woonfunctie aan het in stand houden van historische panden (geliefde 

objecten); 
• wonen brengt vitaliteit en veiligheid. 

Wonen kan dus aanzienlijke meerwaarde bieden voor binnensteden, zowel economisch, 
cultureel als qua leefbaarheid. Op basis daarvan is besloten voor dit onderzoek primair uit 
te gaan van de functie wonen, en deze te combineren met andere functies. 
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1.2.5 ONDERZOEKSAANPAK 

Voor het onderzoek zullen we het onderstaande stappenplan volgen. 

scriptie 

inleiding 

ruimtelijke kwaliteit 

casuïstiek 
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1 1 

; planontwikkeling 

conclusies en aanbevelingen 

figuur 1.1: stappenplan 

In hoofdstuk 2 zal het begrip ruimtelijke kwaliteit verder worden uitgewerkt. Daarbij zullen 
we met name kijken naar bestaande en actuele opvattingen van ruimtelijke kwaliteit en 
vandaar uit een kader te scheppen voor het te ontwikkelen instrument. 

In hoofdstuk 3 zal het begrip meervoudig ruimtegebruik verder uitgediept worden. We 
zullen inventariseren op welke uitgangspunten vormen van meervoudig ruimtegebruik te 
onderscheiden zijn en zo proberen tot een typologie voor meervoudig ruimtegebruik te 
komen. Daaruit zullen we vervolgens afleiden welke functies, binnen het 
onderzoekskader, potentieel te combineren zijn en welke kansen c.q. kwaliteitsaspecten 
voortvloeien uit meervoudig ruimtegebruik. 

Hoofdstuk 4 zal verder in gaan op de belangen welke spelen bij de ontwikkeling van 
projecten met meervoudig ruimtegebruik. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 
belangen vanuit de potentieel te huisvesten functies en belangen vanuit de bij de 
ontwikkeling betrokken partijen. 

In hoofdstuk 5 zullen de onderscheiden belangen uit hoofdstuk 4 alsmede de 
kwaliteitsaspecten van meervoudig ruimtegebruik vanuit hoofdstuk 3 in het opgestelde 
raamwerk uit hoofdstuk 2 worden geplaatst. Vervolgens zal worden gekeken in hoeverre 
de uitgangspunten en kwaliteitseisen bij en rond dergelijke projecten het 
ontwikkelingsproces en dan met name de planontwikkeling beïnvloeden. 
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Integraal verwerkt in het onderzoek zitten een aantal casusprojecten. In de hoofdstukken 
3 tot en met 5 zal op basis van de casuïstiek worden ingegaan op de toepasbaarheid van 
de bevindingen uit het onderzoek in de praktijk. 

In het zesde en laatste hoofdstuk zullen we aan de hand van conclusies en aanbevelingen 
de resultaten van het onderzoek toelichten. 
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1.3 CASUÏSTIEK 
In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een viertal cases. Deze cases zijn 
gekozen binnen de grenzen van het gestelde onderzoekskader: gebouwcomplexen met 
meervoudig ruimtegebruik in de binnenstad met een woningbouwprogramma. 

In de eerste plaats is er gekozen voor een onderscheid in gerealiseerde projecten en 
projecten in uitvoering. Bij de reeds gerealiseerde projecten kan een evaluatie worden 
uitgevoerd, terwijl bij de projecten in uitvoering de meest recente opvattingen zijn 
meegenomen. 

Ten aanzien van het woningbouwprogramma is er gekozen voor een indeling in 
commerciële woningbouw en non-profit woningbouw. Er is niet gekozen voor opsplitsing 
in koop en huur aangezien het verschil slechts de financieringsvorm betreft. Het verschil 
tussen commerciële (profit) woningbouw en non-profit woningbouw kenmerkt zich door 
een positieve dan wel neutrale of negatieve financiële top. Dit criterium heeft grotere 
gevolgen betreffende de belangen en daarmee voor de te volgen strategie. 

De gekozen projecten zijn het Molukkenplantsoen in de Korrewegwijk te Groningen, het 
project Baekelandplein in Woensel-West te Eindhoven, het Prinsenhof in het 
Beatrixkwartier te Den Haag en het Entrepotgebouw op de Kop van Zuid te Rotterdam. In 
tabel 1.1 zien we de gekozen casussen in relatie tot de hierboven gekozen criteria. 

gerealiseerd in uitvoering 

non-profit Molukkenplantsoen, Groningen Baekelandplein, Eindhoven 
Woninqbouwvereniqinq IN Stichting Trudo 

profit Entrepot gebouw, Rotterdam Prinsenhof, Den Haag 
HBG Vastgoed SFB Vastgoed 

tabel 1.1: casuïstiek 

Een uitgebreide beschrijving van genoemde projecten is als separate rapportage 
verschenen aan dit onderzoek, getiteld 'Projecten in Meervoud'. In het onderzoek wordt 
verwezen naar de rapportage en slechts de belangrijkste aspecten opnieuw aangehaald. 
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2. RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Zoals gesteld in de aanleiding is ruimtelijke kwaliteit is een breed begrip, wat verder gaat 
dan de opvatting dat het de gebruikskwaliteit van een bouwproject betreft. Ruimtelijke 
kwaliteit is de mate waarin een ruimtelijk plan waarde toevoegt voor belangen en 
belanghebbenden [Weebers, 2001]. 

Het begrip ruimtelijke kwaliteit is daarmee gedefinieerd, zij het op een zeer globale wijze. 
Dit hangt samen met het begrip kwaliteit, waarmee het tegemoet komen aan de relevante 
eigenschappen en kenmerken van een product of dienst wordt bedoelt [van Dale]. 
Kwaliteit is een waardeoordeel over een product of dienst en daarmee afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden en belangen. 

Het toevoegen van waarde dient in het kader van de definitie toegelicht te worden. Het 
toevoegen van waarde aan een project voor belanghebbenden geschiedt door beter 
tegemoet te komen aan de belangen van betreffende. Het toevoegen van waarde voor 
belangen is uit te leggen als meer gewicht geven aan een belang. Daarbij valt te denken 
aan een bepaald belang, zoals het hebben van een bepaald imago, dat door 
functiemenging meerdere belanghebbenden kent (vergelijk notarissen, advocaten en 
gemeenten). 

Voor een te ontwikkelen project is de ruimtelijke kwaliteit in de eerste plaats afhankelijk 
van de locatie en daarmee van de daar aanwezige en in de (nabije) toekomst aanwezige 
belangen. Een project zal immers worden ingebed in de omgeving en als geheel en op 
onderdelen daarmee de interactie aangaan. 

2,1 MATRIX VAN HABIFORUM 
Habiforum heeft een matrix ontwikkeld waarmee de ruimtelijke kwaliteit van een object in 
kaart kan worden gebracht. Dat kan gebeuren op verschillende momenten, zowel tijdens 
de ontwikkeling als na realisatie. Het geeft daarmee een beeld van de ruimtelijke kwaliteit 
van het plan of object. 

De matrix is opgebouwd langs twee assen, de klassieke indeling in gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde enerzijds en een viertal maatschappelijke belangen 
(economisch, sociaal, ecologisch en cultureel) anderzijds [Hooimeijer, 2000]. De aspecten 
zijn vanuit een brainstormsessie naar voren gekomen, waarbij een duidelijke definitie 
ontbreekt. In bijlage I zijn beschrijvingen van de aspecten opgenomen. 

Economisch ~ociaal Ecologisch ~ultureel 
~ebruikswaarde allocatie-effect toeoano veilioheid, hinder keuzevriiheid 

bereikbaarheid f,terdelinq verontreiniqinq rverscheidenheid 
"xterne effecten kieelname verdrooino bntmoeting 
multi purpose keuze versnipperinq 

Belevinqswaarde imago bngelijkheid ruimte, rust ~igenheid 
iattractiviteit rverbondenheid :,Choonheid (rein) ischoonheid (fraai) 

f,teiligheid gezondheid ~ontrast 

Toekomstwaarde lstabiliteit/flexibiliteit ~nsluiting voorraden ~rfgoed 
laaalomeratie rverpauperinq inteqratie 

icumulatieve attractie f,ternieuwing 

tabel 2.1 : analysekader ruimtelijke kwaliteit [Hooijmeijer, 2000] 

Eerste punt van kritiek betreft de opbouw van het instrument. De indeling naar de 
klassieke waarden is zeker relevant te noemen, maar het belevingswaarde is enige jaren 
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geleden uitgebreid tot culturele waarde. De indeling in maatschappelijke waarden is 
eveneens discutabel aangezien de grenzen onvoldoende scherp te trekken zijn, waarmee 
eveneens begripsoverlapping zal plaatsvinden. 

Ten tweede hangt het instrument onvoldoende samen met de definitie van ruimtelijke 
kwaliteit, welke overigens na de matrix is opgesteld. De matrix een onvoldoende beeld 
van de herkomst van de belangen / aspecten en over de relevantie en samenhang 
daartussen. Zo kennen een aantal aspecten een duidelijke overlap, zoals bijvoorbeeld 
integratie en schoonheid (fraai), maar blijft onduidelijk welke belangen er achter zitten en 
daarmee hoe de aspecten, separaat maar ook ten opzichte van elkaar, beoordeeld dienen 
te worden. 

Ten derde, staat het instrument op zichzelf en is er geen samenhang met het 
ontwikkelingsproces. Het instrument kan daarmee wel worden toegepast op het 
uiteindelijke bouwwerk als geheel, maar de projectstappen en met name de planvorming 
kan niet met het instrument getoetst worden. Ook hier speelt mee dat we onvoldoende 
inzicht hebben in de belangen die op enig moment in het proces spelen. 

Samenvattend zijn er de volgende punten van kritiek op het bestaande instrument: 
• verouderde en overlappende indeling in waarden; 
• onduidelijke herkomst van aspecten; 
• onduidelijke samenhang tussen aspecten; 
• onvoldoende inzicht in belangen tijdens proces. 

2.2 ONDERDELEN VAN RUIMTELIJKE KWALITEIT 
Kwaliteit impliceert, zoals gesteld, een waardeoordeel over de eigenschappen van een 
product of dienst. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het aldus over een waardeoordeel over een 
ru imtelijk plan. Het is echter de vraag welke waarden we als uitgangspunten dienen te 
nemen voor het omschrijven van ruimtelijke kwaliteit. 

2.2.1 KLASSIEKE INDELING 
Vanuit de klassieke theorieën mogen we niet nalaten om de indeling van Vitruvius te 
vermelden over de kwaliteitsaspecten van een bouwwerk: utilitas (gebruikswaarde), 
firmitas (constructie/technische kwaliteit) en venustas (esthetisch, belevingswaarde) 
[Voordt, v.d., dr. ir. D.J.M. , 2001]. 

In de loop der tijd is deze indeling echter omgevormd tot gebruikswaarde, 
toekomstwaarde en belevingswaarde. De gebruikswaarde betreft daarbij de bruikbaarheid 
van de ruimte, voorzieningen, inrichting et cetera. De toekomstwaarde is vanuit een 
oogpunt van onder meer duurzaamheid en kapitaalsbehoud toegevoegd. 
De belevingswaarde betrof het persoonlijke ervaren van de ruimte. In de Architectuurnota 
van 1992 is de belevingswaarde echter verruimd tot culturele waarde. Ook de betekenis 
van het ontwerp in zijn omgeving zou een rol moeten spelen bij de beoordeling van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Het gebruik van de klassieke indeling is algemeen geaccepteerd waar het de beschrijving 
van kwaliteit betreft. Kwaliteit is immers een oordeel van een individu of groep en kent op 
die basis reeds een mate van subjectiviteit. Een enigszins gevoelsmatige benadering van 
het begrip ru imtelijke kwaliteit is aanvaardbaar. 
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Maar de indeling van Vitruvius ging verder dan genoemde waarden, zo wordt de 
technische kwaliteit niet meer expliciet genoemd. Feitelijk is deze kwaliteit ook van een 
andere orde, aangezien het een concretere kwaliteit betreft welke daardoor een minder 
subjectief gehalte heeft. 

2.2.2 HERORDENING KLASSIEKE WAARDEN 

Vanzelfsprekend is er een algemene samenhang te onderscheiden in deze waarden, doch 
de verhoudingen kunnen in een tijdstabel uiteengezet worden (zie tabel 3.2). We 
beschouwen daarin de gebruikswaarde en de culturele waarde, in heden en toekomst. 

gebruikswaarde culturele 

heden G : C 

toekomst TG TC 

tabel 2.2: typologie van ruimtelijke kwaliteit en samenhang van waarden 

In het heden bepalen gebruikswaarde en culturele waarde integraal de (huidige) kwaliteit 
van een ruimtelijk plan. Gebruik en cultuur (van het plan) zijn daarmee vaste waarden, 
waar op korte termijn geen verandering in gebracht kan worden. De samenhang tussen 
de waarden is sterk. Er is immers een direct verband tussen het gebruik en de 
(plan)cultuur en visa versa. 
In de toekomst kunnen gebruik en plancultuur zich echter separaat ontwikkelen. Hoewel 
het gebruik het zelfde blijft, kan er sprake zijn van een cultuurverandering. Voorbeeld 
daarvan is het aanbrengen van een (deels) nieuwe gevel aan een kantoorgebouw. Het 
gebruik blijft gelijk, de expressie en wellicht het imago van het gebouw verandert. In de 
toekomst is er aldus een minder sterke samenhang tussen gebruik en cultuur. 

2.2.3 SEF-FACTOREN 

Naast de gevoelsmatige, subjectieve indeling in gebruikswaarde, toekomstwaarde en 
culturele waarde (de grenzen daartussen zijn immers niet scherp te trekken) hebben we 
voor een eventueel instrument ook behoefte aan een concretere indeling in waarden. De 
maatschappelijke waarden zoals gebruikt door Habiforum voldoen niet aan deze vraag, 
aangezien zij eveneens een hoge mate van subjectiviteit kennen. 

In de Nota Stedelijke Vernieuwing worden een drietal factoren onderscheiden op basis 
waarvan de algehele haalbaarheid van een plan onderzocht kan worden, de zogenaamde 
SEF-factoren. Genoemde nota betrof het bouwkundig schaalniveau van wijk of buurt. 
Baselmans heeft dit in zijn afstudeeronderzoek echter doorgetrokken naar het het lagere 
schaaln iveau van het complex [Baselmans, 2002) . 

De SEF-factoren zijn: 
• Sociaal-maatschappelijk; 
• Economisch; 
• Fysiek-technisch. 

Deze factoren moeten in evenwicht met elkaar zijn en daartoe tijdens de planvorming 
integraal worden benaderd. Fysiek-technisch zal het plan realiseerbaar moeten zijn, dat 
wil zeggen dat het plan ook daadwerkelijk, fysiek, gebouwd kan worden. Economisch zal 
het project haalbaar moeten zijn, de investeerder/financier zal genoegen moeten nemen 
met het verwachtte rendement en risico van het project. En ook sociaal-maatschappelijk 
zal het project realiseerbaar/haalbaar moeten zijn, dat wil zeggen dat er in de omgeving 
voldoende draagvlak voor het plan aanwezig is. 
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2.2.4 CONTOUREN VAN HET INSTRUMENT 

Op basis van bovenstaande kunnen we de contouren schetsen van een nieuw instrument 
voor ruimtelijke kwaliteit. Enerzijds onderscheiden we de klassieke indeling in 
gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde, anderzijds de SEF-factoren sociaal
maatschappelijk, economisch, fysiek-technisch. Zie tabel 2.2. 

sociaal-
economisch fysiek-technisch maatschappelijk 

gebruiks- en 
culturele waarde 

gebruiks- en 
toekomstwaarde 

culturele en 
toekomstwaarde 

tabel 2.2: de opzet van het instrument 
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3. MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK 

Ruimte is meervoudig als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht, met meer 
menging van functies, als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde oppervlak of als de 
ruimte in de tijd duurzamer wordt ingericht. 

Uit de definitie valt af te leiden dat meervoudig ruimtegebruik een vorm is van intensief 
ruimtegebruik, waarbij er sprake is van functiemenging, stapeling of opeenvolgend 
gebruik in de tijd. Het vinden van een oplossing voor het ruimtegebrek én het verhogen 
van de ruimtelijke kwaliteit staan daarbij centraal [Boon, ing. J., 2001]. 

3.1 KEUZEASPECTEN 
Stappen om te komen tot meervoudig ruimtegebruik zijn aldus het intensiveren en 
combineren van functies. De wijze van intensiveren doet uitspraken over de manier 
waarop functies worden gehuisvest en over de fysieke relaties tussen de functies. Met 
andere woorden: over de wijze van ruimtegebruik bij een combinatie van functies. 
Daaruit volgt dat de combinatie van functies bekend dient te zijn alvorens te beslissen 
over de wijze van intensiveren. 

Om te komen tot een combinatie van functies is het eveneens van belang hun relaties te 
kennen, maar dan wel in breder verband. Zo dient ook gekeken te worden naar het 
optreden van externe effecten, zoals de sociale relaties, de wenselijkheid ervan en 
eventuele vormen van hinder. Feitelijk gaat het om alle mogelijke interacties tussen de te 
selecteren functies. 

combineren intensiveren 

functies 

interactie 

figuur 3.1: principe van meervoudig ruimtegebruik 

wijze van 
ruimtegebruik 

De eerste keuze is de keuze om functies al dan niet te mengen. In de tweede plaats 
dienen we ons af te vragen welke interactie er plaatsvindt tussen de potentiële functies. 
Tenslotte rest ons de vraag op welke wijze de ruimten voor de functies zich ten opzichte 
van elkaar zullen verhouden. 

We zullen onderscheid maken tussen functies en organisaties. Alle verbanden van 
mensen, zowel zakelijk als privé, beschouwen we als een organisatie. Binnen één functie 
kunnen meerdere organisaties actief zijn (functioneren). De functie wonen kan daarmee 
meerdere gezinnen huisvesten. 
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3.1.1 DUBBEL OF GEMENGD 

Meervoudig ruimtegebruik betekent niet per definitie dat er functies gemengd worden. 
Ook het intensief combineren van dezelfde functie behoord tot het meervoudig 
ruimtegebruik, mits er daarbij sprake is van interactie tussen de gehuisveste organisaties. 

Mengen van functies houdt eenvoudigweg in dat er meer dan één ruimtelijke functie (dus 
naast wonen bijvoorbeeld ook een commerciële ruimte in de plint) gezamenlijk worden 
gehuisvest. We spreken dan vaak van een complex, hoewel de definitie van dat begrip 
niet eenduidig vast ligt. Het schaalniveau van een complex ligt in elk geval tussen dat van 
een ruimtelijke eenheid (zoals een woning) en dat van een straat. 

3.1.2 COMBINATIE EN INTERACTIE 

Met interactie worden hier alle mogelijke relaties en invloeden tussen functies bedoeld. De 
interactie kan daarbij zowel een positief, negatief als neutraal karakter hebben. Bij een 
positieve interactie spreken we van een meerwaarde, bij negatieve interactie spreken we 
van hinder. 

interactie geen interactie interactie 

negatief positief 

figuur 3.2: het begrip interactie 

In werkelijkheid zal de interactie uit een combinatie van positieve en negatieve invloeden 
bestaan. Voor elke combinatie van functies en, op lager schaalniveau, van activiteiten zal 
daarom opnieuw een afweging gemaakt moeten worden of de interactie een positief of 
negatief karakter draagt. In de meeste gevallen is echter duidelijk aan te geven of er 
sprake is van een positief of negatief karakter. 

De interactie is vervolgens uit te splitsen naar intern/extern en naar personen/producten. 
Intern betreft daarbij de interactie tussen de functies onderling, extern betreft de 
interactie van het geheel naar buiten. Het onderscheid naar personen en producten 
(producten, diensten maar ook restproducten) spreekt voor zich. In tabel 3.1 is deze 
indeling weergegeven. 

personen product/ dienst/ eigenschap 

intern leden van de organisatie toelevering/ veiligheid 

extern bezoekers / klanten aanvullend / imago 

tabel 3.1: kenmerken van interactie 

De interne interactie met personen kan betekenen dat de ene functie draagvlak levert 
voor de andere functie of dat de personen van de ene functie juist concurrenten zijn voor 
de andere functie. Voorbeelden zijn de medewerkers van een kantoorpand voor een 
lunchroom en de medewerkers van een concurrerende onderneming voor 
bedrijfsgevoelige informatie. 

De externe interactie met personen loopt via bezoekers of klanten. Ook hier kan sprake 
zijn van concurrentie, maar de keuze om naast elkaar te gaan zitten kan juist zijn 
gemaakt om het aantrekkelijker te maken de locatie te bezoeken. Zo zijn hypotheekshops 
zijn vaak naast elkaar gehuisvest. 
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De interne interactie middels producten zal gaan over het toeleveren c.q. afnemen van 
producten of diensten van de ander. Dit kan ook onvrijwillig zijn door het afnemen van 
stof of geluid van het productieproces. Positief voorbeeld van de afname van 
afvalproducten is het verwarmen van een ruimte met de restwarme van een 
productieproces. Ook veiligheid valt onder deze vorm van interactie. 

De externe interactie middels producten betreft een aanvulling op het product of diensten 
assortiment van de ander (de slijterij bij de supermarkt) of op het imago van een 
onderneming. 

3 .1. 3 INTENSIVEREN EN RUIMTEBESPARING 
Meervoudig ruimtegebruik is een vorm van intensief ruimtegebruik, waarmee intensief 
gebruik een wezenlij k onderdeel is van meervoudig ru imtegebruik [Metsemakers, 2001]. 
Intensief gebruik van de ruimte betreft feitelijk het realiseren van meer 
gebruiksoppervlakte op dezelfde ruimte, terwijl intensief ruimtegebruik een 
planningsmethode is. Intensief gebruik is feitelijk de operationele component, meervoudig 
ruimtegebruik de tactiek en intensief ruimtegebruik de strategie. 

Onder intensief gebruik verstaan we in het kader van dit onderzoek: 
Het realiseren van meer m2 gebruiksoppervlakte of het opvolgend gebruik van ruimte, op 
gelijkblijvend grondoppervlak. 

Voor het intensieve gebruik is van ondergeschikt belang welke vorm van intensief gebruik 
er plaatsvindt, dubbel of gecombineerd gebruik. Wél van belang is de wijze van 
ruimtegebruik. Daarin werden onderscheiden: gelijktijdig in één ruimte, gelijktijdig in 
gescheiden ruimten, opvolgend gebruik van dezelfde ruimte. 

Gelijktijdige huisvesting in één ruimte betekent dat meerdere organisaties in één 
ruimtelijke eenheid gehuisvest zijn. Huisvesting in gescheiden ruimten betreft onze 
'traditionele' huisvesting van organisaties in gescheiden eenheden. Opvolgend in dezelfde 
ruimte wil zeggen dat organisaties achtereenvolgend gebruik maken van deze ruimte. 

De gevolgen van het toepassen van een specifieke wijze van ruimtegebruik ten opzichte 
van traditioneel ruimtegebruik, is uit te drukken in verschuivingen die optreden in de 
verhoudingen tussen gebouwoppervlakten. In het algemeen zal er efficiënter met ruimte 
omgegaan worden, wat leidt tot een besparing. De verschillende wijzen van ruimtegebruik 
behalen echter allen hun besparing op een andere plaats of wijze. 

Om de begrippen op een juiste wijze op elkaar af te stemming is in figuur 3.1 samenhang 
tussen de verschillende begrippen weergegeven. 

Bruto Netto Nuttig Functioneel Nuttig Afdelingsoppervlak IWerkolekonnPrvlak afdelina 
Vloeroppervlak Vloeroppervlak Voeroppervlak Vloeroppervlak !Supplementair oonervlak afdelinQ 
(BVO) (NVO) (NO) (FNO) Qnn,,rvlak alaemene voorzieninaen ( restaurant, reoro archief) 

Sanitaire ruimten, werkkasten, Qarderobe 
Indelinasverlies 

Verkeersoonervlak (Qanqen traonen liften entrée hallen) 
Qnn,,rvlak voor technische installaties 

Oonervlak voor constructieve elementen (wanden kolommen) 

figuur 3.1: gebouwoppervlakten naar NEN 2580 

Indien organisaties gelijktijdig in één ruimte worden gehuisvest zal het nuttige 
vloeroppervlak toenemen. Men zal gebruik maken van dezelfde gebouwinstallaties in 
plaats van gescheiden systemen. Daarnaast kan men ondersteunende diensten en 
ruimten integreren, waardoor het bijkomend oppervlak eveneens zal afnemen. Daarmee 
neemt het percentage basisruimte ten opzichte van het bruto oppervlak toenemen . 
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Bij het huisvesten van organisaties in gescheiden ruimten, bestaat nog steeds de 
mogelijkheid om de installaties gezamenlijk te gebruiken. Dit is echter vrijblijvender dan 
bij gebruik van dezelfde ruimte, daar zijn de installaties niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. Ook een grote vrijblijvendheid is er ten aanzien van het integreren van 
ondersteunende functies aan het primaire proces. Het is minder voor de hand liggend een 
aantal faciliterende organisatieonderdelen in elkaar te schuiven . 

Regulier Gelijktijdig in Gescheiden Opvolgend Toelichting 
percentage* één ruimte ruimten gebruik 

Bruto Vloeroppervlakte 
100 % 100 % 100 % 100 % vast 

Netto Vloeroppervlakte 
90 % 90 % 90 % 90 % vast 

Nuttige Vloeroppervlakte 
62,5 % t t tt 

Oppervlakte verkeers- en 
27,5 % ,J.. ,J.. H 

installatieruimte 
Functioneel-nuttig 

57,5 % t t H 
Vloeroooervlakte 
Indelingsverl ies 

5 % 5 % 5 % 5 % vast 

Oppervlakte basisruimte 40 % t t H 

Bijkomend oppervlak 
17,5 % ,J.. ,J.. ,J.. 

tabel 3.1: resumé gevolgen ruimtegebruik(* bron: Lexicon, Keeris, 1997) 

Een geheel ander principe is te zijn bij het opvolgend gebruik van dezelfde ruimte. De 
oppervlakte basisruimte neemt daarbij sterk af doordat de organisaties dezelfde 
basisruimte gebruiken. Ook de facilitaire ruimten worden opvolgend gebruikt, waardoor 
ook het bijkomend oppervlak zal afnemen. Waarschijnlijk zal er enige extra ruimte nodig 
zijn ten behoeve van opslag voor de verschillende organisaties. 
Het gehele gebouw zal aanzienlijk kleiner zijn. Het percentage verkeers- en 
installatieruimte alsook het nuttige vloeroppervlak zal echter gelijk blijven als bij regulier 
ruimtegebruik. 

Het algemene doel van intensief ruimtegebruik is te komen tot ruimtebesparing. Dit wordt 
bereikt door of het percentage functioneel nuttig vloeroppervlak te verhogen of door de 
basisoppervlakte, en daaraan gerelateerd het gehele gebouwoppervlakte, te verlagen. 
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3.2 TYPOLOGIE 
Zoals gesteld is meervoudig ruimtegebruik gebaseerd op enerzijds een intensiever gebruik 
van de ruimte en anderzijds een hogere ruimtelijke kwaliteit. Dat zijn echter de uniforme 
doelen die men wil bereiken met meervoudig ruimtegebruik en vormen daarmee nog geen 
potentieel uitgangspunt voor een typologie: een onderscheid naar verschijningsvormen 
van meervoudig ruimtegebruik. 

dubbel gecombineerd 

QJ 

a., :~ 1 
tl 

parallel rn 
ru ,.._ 

ill§ 10101 [QII 2 gescheiden C: ~ ·~ 
C: 
a., 
a., 

~ ~ 
OI C :g 

·- :p opvolgend 

QJ 
C .._, 

:3l ~ aanvullend E§2] 
a., 

tl C 

rnD CTII ill~ ru ~~ cumulatief ,.._ 
2 
.!: 

C :g 
·- :c aansluitend ~ ~ 

figuur 3.2: typologie van meervoudig ruimtegebruik 

De keuzeaspecten van meervoudig ruimtegebruik zijn echter de juiste elementen om te 
komen tot een bruikbare, want onderscheidende, typologie. In figuur 3.3 is de typologie 
op basis van deze aspecten weergegeven. 

De benamingen voor de zes verschillende situaties waarin organisaties zich ten opzichte 
van elkaar kunnen bevinden, aan de linkerzijde van de figuur, zijn niet willekeurig 
gekozen: 

• 

• 

• 

• 

Parallel; meerdere organisaties in een gezamenlijke ruimte en zonder interactie, 
opereren parallel aan elkaar. Ze merken elkanders aanwezigheid, maar interfereren 
niet of nauwelijks. 
Gescheiden; meerdere organisaties in van elkaar gescheiden ruimten en zonder 
interactie opereren eveneens gescheiden. Er is geen noodzaak tot enige relatie, buiten 
het gezamenlijk gebruik van de semi-openbare ruimten. 
Opvolgend; meerdere organisaties die op andere tijden gebruik maken van dezelfde 
ruimte hebben wellicht nog minder met elkaar te maken, aangezien ze niet gelijktijdig 
in het complex aanwezig zijn . De interactie is beperkt tot de staat waarin de gedeelde 
ruimte voor de ander wordt achtergelaten. 
Aanvullend; organisaties die gehuisvest zijn in een zelfde ruimte en daarin interactie 
aangaan, zullen daar een gegronde reden voor hebben (meerwaarde uit kunnen 
halen). Het is niet logisch dat er onderling concurrentie (in commercieel opzicht) is 
tussen de organisaties. 
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• Cumulatief; als organisaties veel (positieve) interactie hebben en gehuisvest zijn in 
gescheiden ruimten, zal er sprake van een duidelijke onderlinge meerwaarde. De 
organisaties zullen op bepaalde onderdelen aanvullend zijn, maar er kan ook sprake 
zijn van concurrentie. De voordelen van gezamenlijke huisvesting zullen echter 
opwegen tegen separate huisvesting. Er is sprake van een cumulatief effect. 

• Aansluitend; meerdere organisaties welke opvolgend in tijd gebruik maken van 
dezelfde ruimte en duidelijk interactie aangaan. Aangezien ze niet gelijktijdig 
aanwezig zijn, zal de interactie eveneens opvolgend plaatsvinden. De organisaties zijn 
'aansluitend', zowel in tijd en activiteit. 
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3.3 POTENTIEEL TE COMBINEREN FUNCTIES 
In deze paragraaf zullen we, vanuit de potentiële functies voor een locatie, overgaan tot 
het proces van combineren en intensiveren. Per functie zullen we zoeken naar de 
mogelijkheden voor combinatie en intensivering, waarmee we alle mogelijkheden in beeld 
zullen brengen. 

3.3.1 RUIMTEWKE FUNCTIES 

De klassieke indeling naar ruimtelijke functies is die in wonen, werken, recreëren en 
verkeer. Deze indeling voldoet echter niet meer aan de omstandigheden en 
maatschappelijke opvattingen van deze tijd. Scholing en zorg zijn taken die steeds meer 
tot het takenpakket van de overheid gaan behoren en die zijn uitgegroeid tot instellingen 
met specifieke behoeften en problemen. Zorg en onderwijs zijn op basis daarvan als 
binnenstedelijke functie toegevoegd. 

Om van alle functies gebruik te kunnen maken dient een stad bovendien te beschikken 
over een geschikte infrastructuur. Naast wegen bevat de infrastructuur ook netwerken, 
leidingen en systemen ten behoeve van communicatie, informatie en gas, water en 
elektra. 

Voor het onderzoek hanteren we, op basis van bovenstaande, de navolgende functies 
[Kriekaard e.a., 2001]: 

• woonfunctie; 
• werkfunctie; 
• recreatiefunctie; 
• zorg- en onderwijsfunctie; 
• infrastructuur. 

In het kader van dit onderzoek zullen we de combinaties met infrastructuur buiten 
beschouwing laten. 
Het begrip werkfunctie is bovendien breder dan de overige functiebegrippen. Daarom is 
besloten deze functie verder onder te verdelen. Een bruikbare indeling biedt de 
Bedrijvenindeling Kamers van Koophandel (BIK). De hoofdindeling is daarbij als volgt: 

• landbouw, jacht en bosbouw; 
• visserij; 
• delfstoffenwinning; 
• industrie 
• nutsbedrijven; 
• bouwnijverheid; 
• detailhandel en reparatie; 
• horeca; 
• vervoer, opslag en communicatie; 
• financiële instellingen; 
• zakelijke dienstverlening; 
• openbaar bestuur en overheidsdiensten. 
• onderwijs; 
• gezondheids- en welzijnszorg; 
• cultuur, recreatie, overige dienstverlening; 
• particuliere huishoudens met personeel; 
• extraterritoriale lichamen en organisaties. 

Daarin zijn echter ook recreatiefuncties, zorginstellingen en onderwijsfuncties opgenomen. 
Deze functies blijven we echter beschouwen als zijnde separate functies, gelet op het 
aantal en de mate van interactie met hun bezoekers. 
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Tenslotte zijn daarin opgenomen 'particuliere huishoudens met personeel' alsmede 
'extraterritoriale lichamen en organisaties'. Deze beide bedrijfsvormen zullen we verder 
buiten beschouwing laten. De huishoudens met personeel beschouwen we als zijnde een 
woonfunctie, de extraterritoriale lichamen en organisaties (ambassades e.d.) beschouwen 
we als vormen van openbaar bestuur. 

Aangaande het combineren is het eerste criterium welk we stellen aan de functies dat de 
betreffende activiteiten/functies mogelijk zijn in een binnenstedelijke omgeving. 
Vervolgens dienen de functies een positieve of neutrale interactie te hebben met de 
woonfunctie. Deze eisen komen voort uit het onderzoekskader. In tabel 3.2 is de 
quickscan weergegeven. 

Binnenstedelijk 
Werkfunctie(s) 

Landbouw jacht en bosbouw --
Visserij --

Delfstoffen winninq --
Industrie --

Nutsbedrijven --
Bouwnijverheid --

Detailhandel en reparatie ++ 
Horeca ++ 

Vervoer, opslag en communicatie -
Financiële instellinqen ++ 

Zakelijke dienstverleninq ++ 
Openbaar bestuur en overheidsdiensten ++ 

Onderwijs- en Zorqfunctie(s) 
Onderwijs + 

Gezondheids- en Welziinzorq + 
Recreatiefunctie + 
Legenda: -- zeer ongeschikt, - ongeschikt, 0 neutraal, + geschikt, ++ zeer geschikt 
tabel 3.2 : geschiktheid activiteiten binnen functie werken binnen onderzoekskader 

interactie met 
wonen 

0 
0 
--
--
-
0 
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 

+ 
0 
+ 

Als reële opties van functies en activiteiten, binnen het kader van dit onderzoek, 
onderscheiden we: 

Werkfunctie: 
• detailhandel en reparatie; 
• horeca; 
• financiële instellingen; 
• zakelijke dienstverlening; 
• openbaar bestuur en diensten. 

Onderwijs- en Zorgfunctie: 
• onderwijs; 
• gezondheids- en welzijnszorg. 

Recreatiefunctie. 
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3.3.2 COMBINEREN 

We zijn nu aanbeland op het vertrekpunt om te komen tot meervoudig ruimtegebruik, 
volgens het in hoofdstuk 3 geschetste proces van combineren en intensiveren. Het is zaak 
te onderzoeken welke functies te combineren zijn en welke kwalitatieve aspecten hieraan 
ten grondslag liggen. 

De verdere mogelijkheden tot combinatie van functies is, middels eenzelfde quickscan als 
hierboven, weergegeven in tabel 3.3. 

A 
Werkfunctie 

detailhandel en reparatie A ++ 
horeca B ++ 

financiële instellingen C + 
zakelijke dienstverlening D + 

openbaar bestuur en diensten E + 
Onderwijs- en zorqfunctie 

onderwijs F 0 
qezondheids- en welzijnszorq G 0 

Recreatiefunctie H ++ 
Legenda: - ongeschikt, 0 neutraal, + geschikt, + + zeer geschikt 
tabel 3.3: interactie tussen potentieel te combineren functies 

B 

++ 
+ 
+ 
+ 

0 
0 

++ 

C D E F G H 

+ 
+ + 
+ + + 

0 0 0 ++ 
0 0 0 0 ++ 
0 0 + + + ++ 

Detailhandel en horeca zijn bij uitstek binnenstedelijke functies. Bovendien kunnen zij, al 
dan niet in een bepaalde vorm, een meerwaarde bieden voor de overige functies. Denk 
daarbij aan een kiosk of lunchrestaurant nabij een kantoorgebouw. Andersom bieden de 
nabijgelegen diensten draagvlak aan detailhandel en horeca. 

De kantoorhoudende organisaties (financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en 
openbaar bestuur en diensten) zullen vooral een positieve invloed op elkaar hebben. Voor 
bepaalde organisaties is het van groot belang om nabij elkaar gehuisvest te zijn. 
Daarnaast behoort integratie of gezamenlijk gebruik van faciliteiten de mogelijkheden. 
Tenslotte betekent het clusteren van dergelijke organisaties een breder draagvlak voor 
eventuele externe faciliteiten. 

Met name grote onderwijs- en zorginstellingen, zoals middelbare scholen en ziekenhuizen, 
hebben bepaalde karakteristieken welke niet verenigbaar zijn met andere functies. Ook 
wonen is daar feitelijk niet mee te combineren. Woonzorgcomplexen alsmede organisaties 
voor avondonderwijs of volwasseneneducatie bieden daarentegen wel mogelijkheden tot 
combinatie. Grote aantallen bezoekers, daarmee gepaard gaande overlast bl ijven daarmee 
uit. Voor horeca en detailhandel neemt met de afname van bezoekers eveneens het 
draagvlak af. Externe faciliteiten sec gericht op deze functies zullen uitblijven. 

Recreatie biedt vermaak en trekt bezoekers. De recreatiefunctie is uiteraard zeer geschikt 
voor combinatie met horeca en detailhandel. In gesubsidieerde vorm zien we vaak 
combinaties met publieke functies zoals openbaar bestuur, onderwijs en zorginstellingen. 
Als facilitaire functie maakt het tegenwoordig steeds vaker onderdeel uit van 
kantoorhuisvesting (bijvoorbeeld een fitnessruimte), zij het in zeer beperkte mate. 

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e 37 



3.3.3 INTENSIVEREN 

De wijze van ruimtegebruik dient per organisatie en aan de hand van het 
organisatiekarakter bepaald te worden. Het primaire proces en daaraan gerelateerd de 
communicatie, het activiteitenpatroon en de organisatie-omvang, zijn uitgangspunten voor 
de ontwikkeling van een huisvestingsconcept voor een organisatie. 

Daarbij kan zowel intern als extern ruimte worden gewonnen. Dit is mogelijk door ruimtes 
te stapelen, door het uitbreiden van de dagspiegel of door te zorgen voor specifieke 
huisvesting en het gebruik daarvan, binnen een tijdsbestek, zoveel mogelijk te 
optimaliseren. De te onderzoeken mogelijkheden voor de geselecteerde functies betreft de 
huisvesting is separate ruimten, gelijktijdig in dezelfde ruimte ten opvolgend in dezelfde 
ruimte. 

De woonvorm betreft in feite de wijze van ruimtegebruik en bepaalt daarmee de 
mogelijkheid om te intensiveren. Potentieel te combineren en intensiveren woonvormen in 
de binnenstad zijn de gestapelde woningen: appartementen en maisonnettes. 

Detailhandel wordt gehuisvest in, overigens relatief dure, winkelruimte. Veelal zal deze 
ruimte zich bevinden in de stedelijke plint (in winkelstraten) of in een winkelcentrum. 
Stapelen van winkelruimte is, gelet op het gedrag van het winkelend publiek, slechts in 
zeer beperkte mate mogelijk. Daarbij doen zich hoofdzakelijk een tweetal mogelijkheden 
voor. De eerste is het winkelcentrum, waarbij we vaak winkels in 2 of 3 lagen aantreffen, 
de tweede is het warenhuis of grotere winkelketen (Vroom & Dreesman, respectievelijk 
Hennes en Maurits). 
Gelijktijdige huisvesting van winkels met eventuele andere functies komt voor. Toegepast 
op grote schaal komt dit neer op een winkelcentrum. Op kleinere schaal kennen we de 
integratie van bepaalde functies in de winkelfunctie, zoals bijvoorbeeld een MacDonalds in 
een C&A (Koopgoot, Rotterdam) of combinatie van kapper en kledingszaak (Kleine Berg, 
eindhoven. Inzake opvolgend gebruik wijzen we op het concept zoals geschetst in figuur 
3.3, waarbij winkel en (avond)horeca zijn gecombineerd. Concrete toepassingen zijn niet 
bekend. 

- 22 

18 

Storage shop 

Bar, lounge 

Shop & bar counters 

Dressing rooms 

Computer desks 

Shop area 

.., Gallery 

Tollets 

Storage shop 

Storage bar 

lnernet cockpit 

Bar, lounge 

figuur 3.3: conceptueel opvolgend gebruik van winkel en café, UN Studio. 
Bron: de architect mei 2000 
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De horeca huisvest zich binnenstedelijk eveneens primair op de begane grond. Uitsluitend 
bijzondere uitzichten worden aangegrepen om horeca naar een hogere verdieping te 
verplaatsen. Uitzondering daarop vormt de geïntegreerde horeca, die veelal wel op een 
verdieping wordt gehuisvest. Daarbij kan men denken aan restaurant 'La Place' in het 
bekende warenhuis alsmede aan lunchrooms in winkelcentra. Bij deze laatste biedt de 
hogere situering beter overzicht en meer privacy gedurende het horeca bezoek. Bij het 'La 
Place' restaurant is het juist de motor om bezoekers verder in het warenhuis te krijgen. 

Gelijktijdig gebruik van dezelfde ruimte (zitgelegenheden) door (dag)horeca komt op 
kleinere schaal met enige regelmaat voor, vaak in winkelcentra. Gelijktijdig gebruik met 
overige functies zien we regelmatig, in de vorm van een (grand)café binnen een 
kantoorpand of museum. Opvolgend gebruik komt zelden voor. Een, zeer specifiek, 
voorbeeld is een multifunctioneel podium tussen discotheek de Melkweg en de 
Stadsschouwburg aan het Leidse Plein te Amsterdam, wat voor beide functies op 
uiteenlopende wijze ingezet kan worden. 

Financiële instellingen, zakelijke dienstverlening alsmede openbaar bestuur en diensten, 
zijn primair kantoororganisaties. Voor hoofdkantoren is het veelal wenselijk een 'eigen' en 
'herkenbaar' pand te hebben met de nodige ambiance en uitstraling. Voor 
nevenvestigingen is dit in veel mindere mate het geval. Vaak is het geen probleem ook 
ontvangst en receptie op een verdieping te huisvesten. Bezoekers zullen immers gericht 
naar het bedrijf komen. 
Opvolgend gebruik zou, met name met betrekking tot de vergaderruimten, wellicht 
mogelijk zijn in combinatie met de onderwijsfunctie. Bepaalde facilitaire diensten welke 
aan de kantoororganisatie worden aangeboden zouden ook aan derden kunnen worden 
aangeboden. Of de facilitaire diensten dan onderdeel van de kantoororganisatie zouden 
moeten uitmaken is echter zeer de vraag. Externe facilitaire voorzieningen, zoals ook bij 
het Prinsenhof in Den Haag worden gerealiseerd, zijn in dat geval een betere optie. 

Uitzonderingen op bovenstaande vormen publieksfuncties. Klantenbalies en loketten zullen 
veelal gehuisvest worden op de begane grond. De kantoren kunnen hier vervolgens boven 
gehuisvest worden. De bezoekers zullen echter gericht naar deze functies komen, 
waardoor het naar verwachting ook mogelijk zal zijn deze functies, herkenbaar, op een 
verdieping te huisvesten. Goede bereikbaarheid is daarmee wel een vereiste. 
Gelijktijdige huisvesting van de kantoorfunctie met andere functies zijn in beperkte mate 
mogelijk. Tijdelijke huisvesting kan gezamenlijk met andere organisaties worden 
gerealiseerd (het hotelkantoor). Voor de langere termijn zijn er wellicht mogelijkheden 
voor combinatie van de facilitaire dienstverlening van beide organisaties. 

De onderwijsfunctie zoals hier bedoel, avondonderwijs en volwassenen educatie of een 
muziekschool, is eveneens een functie waar bezoekers gericht naartoe zullen komen. De 
externe uitstraling en herkenbaarheid is van een ondergeschikt belang. De leslokalen en 
ondersteunende ruimte kunnen aldus uitstekend gestapeld worden. Opvolgend gebruik 
met bijvoorbeeld de kantoorfunctie is mogelijk. Gelijktijdig gebruik van ruimte ligt niet 
voor de hand. 

De woonzorg-combinatie, zoals de gezondheidsfunctie hier primair bedoelt, kan evenals 
de reguliere woningen in appartementszorg worden gehuisvest. Ook de ondersteunende 
diensten, zoals een verpleegsterspost, kunnen nabij de woningen worden gehuisvest. 
Opvolgend gebruik van ruimte behoort zeker tot de mogelijkheden (zoals veelal in 
verzorgingstehuizen wordt toegepast, waarbij de huisarts die een aantal uren per week 
kantoor houdt, gecombineerd met bijvoorbeeld een kapper). Gelijktijdig gebruik ligt ook 
bij deze functie niet voor de hand. 
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De recreatiefunctie is te splitsen in binnen- en buitenrecreatie. Tot op beperkte hoogte is 
het voor de buitenrecreatie het ruimtegebruik te intensiveren, enige mogelijkheid zou op 
daken van gebouwen of in atria zijn. De binnenrecreatie, zoals zwembaden, sportscholen 
en musea, bieden wel mogelijkheden voor intensief gebruik. Daglicht speelt vaak in 
mindere mate een rol bij dergelijke ruimten, waardoor ondergrondse huisvesting te 
overwegen valt. Herkenbaarheid en imago spelen echter, zeker bij musea, een grote rol. 

Gelijktijdig gebruik van ruimte, zoals de combinatie van expositieruimte en 
horecagelegenheid, bieden zeker mogelijkheden. Het verleggen van de dagspiegel door 
opvolgend gebruik van dezelfde ruimte ligt, vanwege de veelal specifieke inrichting van 
recreatieruimte (bijvoorbeeld een fitnessruimte), niet direct voor de hand. 
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3.4 MEERVOUDIGE KWALITEITEN 
Op basis van de typologie is het mogelijk een aantal kwaliteiten te noemen waarmee bij 
meervoudig ruimtegebruik rekening gehouden dient te worden. Daarin valt een 
onderscheid te maken naar belangen betreffende het mengen van functies, de interactie 
component en belangen betreffende de wijze van ruimtegebruik. Deze kwaliteiten zijn de 
waarde-aspecten van ruimtelijke kwaliteit zoals ze voortkomen uit het meervoudig 
ruimtegebruik. 

3.4.1 POTENTIELE KWALITEIT 
Meervoudig ruimtegebruik heeft het potentieel om een aantal kwaliteiten te leveren. Om 
te achterhalen welke kwaliteiten dat zijn kunnen we ons het beste richten de meest 
vergaande, zuiverste vorm van meervoudig ruimtegebruik. 
In onderstaande richten we ons aldus op functiemenging. Daarmee is niet gezegd dat de 
kwaliteiten ook in een situatie van dubbel gebruik, het toepassen van één functie, niet 
behaald zouden kunnen worden. 

Kijkend vanuit de gebruiks- en culturele waarde zouden we de kwaliteit als gevolg van 
functiemening mogen omschrijven als diversiteit. Uiteenlopende functies verzorgen een 
keur aan bezoekers, mogelijkheden en uitgangspunten voor het gebouw waardoor het 
geheel een eigen karakter zal hebben. 
Betreffende de gebruiks- en toekomstwaarde resulteert de menging in een kwaliteit die 
we kunnen betitelen als multifunctionaliteit, een gebouw wat op diverse manieren te 
gebruiken is en blijft. 
De culturele en toekomstwaarde laat zich het best karakteriseren met cumulatieve 
attractie. Een project met meervoudig ruimtegebruik heeft een uitstraling en daarmee 
aantrekkingskracht vanuit diverse invalshoeken. 

De genoemde kwaliteitsaspecten ontstaan door menging maar worden er anderzijds ook 
door in stand gehouden. Actief onderhoud van de menging, zeker inzake nieuwe functies, 
is echter van groot belang teneinde de programmakwaliteit te behouden. 

Meervoudig gebruik heeft zijn weerslag op zowel sociaal-maatschappelijk, economisch als 
fysiek-technisch vlak. Sociaal maatschappelijk zien we een toename van de levendigheid. 
Fysiek gezien leidt meervoudig ruimtegebruik tot complexere projecten. In economisch 
opzicht is er bij meervoudig ruimtegebruik sprake van een algemene kwaliteit. 

Bovenstaande overwegingen leiden tot onderstaande tabel met daarin de kwaliteiten zoals 
genoemd (zie tabel 3.4). Dit zijn echter de globale kwaliteiten die we wensen te 
realiseren. Verdere analyse zou moeten zorgen voor invulling van de kwaliteitsaspecten 
waarmee we deze kwaliteiten kunnen realiseren. 

Sociaal Economisch Fysiek-technisch 
maatschappelijk 

meervoudig levendigheid - complexiteit 
ruimtegebruik 

GC- diversiteit 
waarde 
TG- multifunctio-
waarde naliteit 
TC- cumulatieve 
waarde attractie 
tabel 3.4: kwaliteiten door meervoudig ru1mtegebru1k 
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3.4.2 KWALITEITSASPECTEN 

De overlap tussen de kwaliteiten levendigheid en diversiteit betreft het kwaliteitsaspect 
netwerk. De diversiteit en functies en levendigheid door bezoekers dragen zorg voor het 
ontstaan van een sociaal netwerk, waarbinnen mogelijkheden ontstaan voor sociale 
controle en veiligheid. 
Zowel in economisch als fysiek-technisch opzicht leidt de diversiteit in gebruiks- en 
culturele waarde niet direct tot kwaliteitsaspecten. Dit is te verklaren uit het feit dat beide 
factoren richten zich toch voornamelijk op de langere termijn zullen richten. 

Betreffende de toekomst- en gebruikswaarde en de bijbehorende multifunctionaliteit, 
onderscheiden we de kwaliteitsaspecten sociale acceptatie, flexibiliteit en duurzaamheid. 
De risicospreid ing betreft de economische component. Meervoudig gebruik leidt tot 
multifunctionaliteit en daarmee tot spreiding van risico's over meerdere functies en 
daarmee typen huurders. 
In fysiek-technisch draagt multifunctionaliteit bij aan duurzaamheid. Enerzijds zal het 
programme duurzamer blijken, anderzijds zal het bouwwerk (moeten) voldoen aan 
bepaalde vormen van uniformiteit en flexibiliteit. Duurzaamheid is daarmee voorwaarde 
voor behoud alsook kwaliteit. 

De toekomst- en culturele waarde kent de kwaliteitsaspecten imago, draagvlak en 
identiteit. Imago betreft de sociaal-maatschappelijke component (levendigheid) in 
combinatie met de cumulatieve attractie. Deze componenten geven het pand een bepaald 
imago. De zelfde redenatie past bij de identiteit als resultante van de cumulatieve attractie 
en complexiteit in fysiek-technisch opzicht. 
Het draagvlak, de economische component, wordt door de functiemix gewaarborgd in 
economisch opzicht. Vanuit de cumulatieve attractie wordt het draagvlak, zijnde 
bezoekers, voor de huurders gewaarborgd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meervoudige kwaliteitsaspecten 
betreffende ru imtelijke kwaliteit (figuur 3.5) . 

Sociaal Economisch Fysiek-technisch 
maatschaooeliik 

meervoudig levendigheid - complexiteit 
ruimteqebruik 

GC- diversiteit netwerk - -

waarde 
TG- multifunctioneel - risicospreiding duurzaamheid 
waarde 
TC- cumulatieve imago draagvlak identiteit 
waarde attractie 
tabel 3.5: kwaliteitsaspecten meervoudig ruimtegebruik 
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3.5 CASUISTIEK 

MOLUKKERPLANTSOEN 
Het project, gelegen aan de rand van het stadscentrum in de woonwijk 'de Korreweg', 
bestaat uit vier separate bouwdelen. Het eerste deel betreft non-profit woningbouw van 
met in de plint commerciële winkelruimte. Het tweede deel betreft zorgappartementen 
voor gehandicapten en senioren. Het derde deel tenslotte huisvest aanleunwoningen en 
een verzorgingshuis. 

figuur 3.4: impressies Molukkerplantsoen, Groningen 

typologie 
Betreffende de combinatie van wonen, zorg en commerciële functies mogen we spreken 
van een gemengd programma. De interactie tussen de functies is echter minimaal. De 
winkel vindt enig draagvlak bij de woningen en zorgappartementen. 
Een intensivering heeft er niet of nauwelijks plaatsgevonden. De functies zijn separaat 
gehuisvest en hebben allen hun eigen ondersteunenden / facilitaire ruimten. 

Het project Molukkerplantsoen betreft gescheiden meervoudig ruimtegebruik. 

meervoudige kwaliteitsaspecten 
Door het ontbreken van de interactie tussen de functies ontbreekt eveneens bij het 
Molukkerpaviljoen eveneens het netwerk als kwaliteitsaspect. Wel is tegemoet gekomen 
aan de wens van de woningbouwvereniging alsmede de gemeenten om een gezicht 
(identiteit) aan de wijk te geven. Het imago van het project heeft, als spin-off van deze 
identiteit, grote invloed gehad op de herstructurering, en dan met name de sociale 
acceptatie daarvan, van buurt en wijk als geheel. 
Door de sprekende maar gematigde architectuur kent het project een duurzaamheid. Het 
draagvlak voor de functies is aanwezig, daar het voornamelijk een bovenlokale zorgfunctie 
betreft met een non-profit karakter. Het risico is, door de mix van huurders, eveneens 
gespreid. 
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MARCONIPLEIN 

Het project Marconiplein te Eindhoven is de programmatische uitkomst van de 
onvrijwillige samenwerking tussen een non-profit verhuurder en een commerciële 
ontwikkelaar. Beiden hadden een grondpositie verworden: de verhuurder heeft een groot 
aandeel in het woningbestand in deze te herstructureren wijk, de ontwikkelaar werd 
aangetrokken door de potentiële kantoorlocatie aan de Boschdijk. 

Het programma is gemengd en bestaat uit commerciële kantoren, non-profit woningbouw, 
atelierwoningen, een markthal / bazaar voor kleine ondernemers en een aantal panden 
voor prostitutie. Met dit programma wil de verhuurder een aantal pijnpunten uit de wijk 
halen, met name de verspreid aanwezige prostitutie en het grote aanbod kleine, 
buitenlandse winkels. 
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figuur 3.5: projectimpressies Marconiplein, Eindhoven 

typologie 
De interactie tussen delen van het programma is negatief te noemen. Debet daaraan zijn 
de uiteenlopende belangen van de partijen. Met name de recreatieve functie, de 
prostitutie, kan een negatieve invloed hebben op het project als geheel. Deze is echter 
gehuisvest in gerenoveerde woningen aan de rand van het project, waardoor het als min 
of meer geïsoleerd onderdeel beschouwd kan worden. 

Intensivering heeft plaatsgevonden in de markthal, waar verschillende winkeliers in 
bazaaropstelling zijn gehuisvest. De interactie is daarbij groot, waarbij de gezamenlijke 
aantrekkingskracht opweegt tegen de onderlinge concurrentie. Boven de markthal, op een 
soort van binnendek, zijn parkeerplaatsen voor gebruikers van de kantoren en voor 
bewoners. De kantoren en woningen zijn gestapeld. 

Het project Marconiplein betreft gescheiden meervoudig ruimtegebruik. 

meervoudige kwaliteitsaspecten 
Vooralsnog ziet het er naar uit dat de interactie en daarmee het netwerk binnen het 
project niet ten volle benut wordt. Het imago van het project zal waarschijnlijk sterk 
leiden onder de prostitutie, hoewel deze met opzet aan de rand van het project is 
gesitueerd. Feitelijk is er sprake van twee identiteiten, zowel richting wijk (voorzieningen) 
alsmede richting Boschdijk (kantoren). 
De samenwerking tussen woningbouwvereniging en ontwikkelaar leidt tot een programma 
waarmee eventuele risico's gespreid worden. Echter, de onderdelen worden niet in 
(financiële) samenhang ontwikkeld, waardoor met name voor de woningbouwvereniging 
een aanzienlijk risico blijft bestaan. Er is onvoldoende zicht op het draagvlak voor de 
diverse functies, met name over de winkelfunctie met betrekking tot de markthal. 
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ENTREPOTGEBOUW 

Het entrepotgebouw kent een gemengd programma van commerciële ruimten (horeca, 
winkels en kantoren) en woningen (profit). Het project is gelegen in Rotterdam op de Kop 
van Zuid, de uitbreiding van het stadscentrum. Het pand is een herbestemming van een 
voormalig pakhuis. 

De kantoren en woningen, welke zich op de verdiepingen bevinden, worden ontsloten 
middels nieuwe trappenhuizen aan een langszijde van het project. Aan de kopse zijden 
heeft men toegang tot de 'wereldmarkt', oorspronkelijk bedoeld als bazaar met diverse 
kleinschalige winkels maar tijdens de realisatie verhuurd aan een supermarkt. Aan de 
andere langszijde, aan de havenarmen in de kelder bevind zich de horeca. 

figuur 3.6: impressies Entrepotgebouw, Rotterdam 

typologie 
De interactie tussen de diverse functies is minimaal. Kantoren en woningen zijn separaat 
toegankelijk en kennen slechts visueel contact met de winkelfunctie. De oorspronkelijke 
opzet met bazaar en internationale restaurants sloot uitstekend aan bij het internationale 
thema 'wereldhaven', door de keuze voor verhuur aan één grote winkel, een supermarkt, 
is de interactie (uitwisseling van klanten, imago) minder geworden. 

Door de aanbouw van een aantal trappenhuizen en interne loopbruggen is het mogelijk 
geworden ook de verdiepingen van het pand te gebruiken. In die zin heeft er een 
intensivering van ruimte plaatsgevonden. Een integratie op organisatieniveau, zoals het 
delen van faciliteiten, of het inrichten van gezamenlijke voorzieningen voor het pand heeft 
niet plaatsgevonden. 

Het entrepotgebouw is een mix van gescheiden (kantoren, wonen, winkels) en parallel 
(diverse winkels en horeca welke toch een zeer open karakter hebben naar elkaar toe) 
meervoudig ruimtegebruik. 
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meervoudige kwaliteitsaspecten 
Het Entrepot gebouw heeft een redelijk integraal planproces gekend. Door de keuze voor 
de supermarktketen is het geplande netwerk echter op losse schroeven komen te staan. 
Het Entrepot heeft natuurlijk een sterke identiteit als zijnde een gerenoveerd 
havengebouw. De spin-off richting buurt is echter minder dan verwacht. Gecombineerd 
met een relatief slechte start resulteert dit in leegstad anno 2002, waardoor het imago 
van het project tanende is (veel leegstand van winkelruimte, relatief veel woningen in 
verkoop). 
Het kleinere winkel en horeca aanbod zorgt voor een afnemend bereik en daarmee 
draagvlak voor de overige voorzieningen. De risico's zijn gespreid, dankzij het gemêleerde 
aanbod, en met name de supermarkt is daarin een redelijk stabiele factor. De 
duurzaamheid van het project is in potentie aanwezig (pand), waarbij het programma 
wellicht opnieuw bekeken dient te worden en vraagt om goede marketing. 

PRINSENHOF 

Het project Prinsenhof is gelegen in het Beatrixkwartier te Den Haag. Markant is de 
kantoortoren op de hoek van de Schenkkade. Daarnaast, haaks op de Beatrixlaan, zijn 
vier schijfvormige gebouwen gepland. Het plan omvat 60.000 m2 kantoorruimte, 2.000 
m2 winkels/horeca, 209 woningen en 1070 ondergrondse parkeerplaatsen en een 
viersterrenhotel met circa 200 kamers. 

De kantoren, het hotel en de multitenantformule (Wold Trade Centre) worden voorzien 
van een dynamische plint waarin service en dienstverlening centraal staan. Winkels, 
horeca, dienstverlenende bedrijven, een fitnesscentrum en een kinderdagverblijf zullen 
hier gevestigd worden en zijn toegankelijk voor zowel bewoners als omwonenden. De 
functies groen en openbare ruimte zullen ruim vertegenwoordigd zijn in Corporate 
Gardens, waarvan een deel voor iedereen toegankelijk is. 

figuur 3.7: impressies Prinsenhof, Den Haag 

typologie 
De interactie tussen de diverse functies is doordacht. Zo wordt er door zowel 
woonfuncties als kantoorfuncties (deels) gebruik gemaakt van dezelfde facilitaire 
organisatie. De shortstay housing is afgestemd op de multitenantformule. De combinatie 
leidt daarmee al tot een besparing in het ruimtegebruik (efficiëncy). 
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Verscheidene onderdelen van het project betreft hoogbouw. Woningen en kantoren 
worden gestapeld boven de commerciële functies welke in de plint worden gehuisvest. De 
multitenantformulie biedt flexibiliteit voor de huurder in het ruimtegebruik. Het is niet 
bekend of faciliteiten tussen organisaties gedeeld gaan worden. 

Prinsenhof is een vorm van cumulatief meervoudig ru imtegebruik. 

meervoudige kwaliteitsaspecten 
De planontwikkeling laat een sterke samenhang zien tussen functies, waardoor de 
potentie van het netwerk in dit project zeker aanwezig is. Het nieuwe Beatrixkwartier 
zorgt voor een sterke identiteit en imago, waarbinnen het project een verder redelijk 
anonieme rol vervult. De marketing van het project is gecoördineerd, met regelmaat keert 
het terug in artikelen en tijdschiften. 
De nieuwe opzet van wonen en werken, long-stay en short-stay, biedt een goede 
risicospreiding. Gelet op de economische ontwikkelingen van de laatste tijd is het de vraag 
in hoeverre er voldoende draagvlak is voor dergelijke projecten. Reeds gecontracteerde 
partijen zijn sterk afhankelijk van economie (World Trade Center) en hebben te maken 
met een sterk veranderende markt (KPN, hun markt is geprivatiseerd). 
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4. KWALITEIT IN COMBINATIE 

In dit hoofdstuk zullen we ons onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit bij meervoudig 
ruimtegebruik verder voortzetten. In paragraaf 4.1 zullen we op basis van de in het 
voorgaande hoofdstuk opgestelde shortlist van ruimtelijke functies onderzoeken welke 
belangen er vanuit deze functies kunnen worden onderscheiden. 

Vervolgens zullen we in paragraaf 4.2 de kwaliteitsaspecten vanuit de belanghebbenden 
bij de ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik inventariseren. Daarbij zullen we ons 
richten op de belangen van deze partijen, met name op de uniforme belangen. 

Een en ander wordt in paragraaf 4.3 getoetst aan de casuïstiek. 

4.1 KWALITEITSEISEN VANUIT RUIMTELIJKE FUNCTIES 
In paragraaf 3.3 hebben we onderzocht welke functies te combineren zijn, uitgaande van 
een binnenstedelijke locatie en de basisfunctie wonen. Daaruit is onderstaande 'short-list' 
van functies gekomen: 

Werkf unctie: 
• detailhandel en reparatie; 
• horeca; 
• financiële instellingen; 
• zakelijke dienstverlening; 
• openbaar bestuur en diensten. 

Onderwijs- en Zorgfunctie: 
• onderwijs; 
• gezondheids- en welzijnszorg. 

Recreatiefunctie. 

De woonfunctie is te combineren met de overige functies, mits de zelfstandigheid van de 
wooneenheid daardoor niet wordt aangetast (privacy overweging). Kwalitatieve aspecten 
inzake de woonfunctie is veiligheid, privacy en rust. 

De detailhandel en horeca vragen ruimte in de stedelijke plint. Daarin spelen de 
kwaliteitsaspecten toegankelijkheid en identiteit een grote rol. Een winkel of horeca 
gelegenheid dient zichtbaar te zijn teneinde zijn waar aan te kunnen prijzen (identiteit) en 
bovendien eenvoudig toegankelijk te zijn vanaf het openbare gebied. Teneinde te kunnen 
voortbestaan tenslotte hebben deze functies een bepaald draagvlak nodig. 

Betreffende de kantoorfunctie worden er, buiten de normale eisen voor huisvesting 
waaronder bereikbaarheid, geen concrete eisen gesteld. Voor representatieve onderdelen 
van een kantoorfunctie, zoals publieksfuncties of een hoofdkantoor, wordt belang gehecht 
aan identiteit. 

De onderwijsfunctie zoals bedoeld in deze, stelt geen vergaande kwalitatieve eisen binnen 
een project met meervoudig ruimtegebruik. Voor de woon-zorgwoningen gelden dezelfde 
eisen als gesteld aan reguliere woningen: veiligheid, privacy en rust. 

Vanuit de recreatiefunctie komen eveneens geen directe kwalitatieve eisen betreffende de 
huisvesting in projecten met meervoudig ruimtegebruik naar voren. Culturele instellingen 
zijn vaak gehuisvest in aansprekende panden, doch de functie zelf vraagt er 
striktgenomen niet om. 
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Samenvattend onderscheiden we de volgende kwaliteitsaspecten: 

Wonen en Woon-zorg: 
• veiligheid; 
• privacy; 
• rust. 

Werken, detailhandel en horeca: 
• identiteit; 
• toegangelijkheid . 

Werken, kantoororganisaties; 
• mogelij k identiteit; 
• mogelijk toegankelijkheid. 
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4.2 BELANGEN 
Om tot een juiste afweging in belangen te kunnen komen zullen we in een vroeg stadium 
van het ontwikkelingsproces inzicht moeten krijgen in de uiteenlopende belangen die 
spelen binnen een project. Dit betreft de algemene belangen alsmede de specifieke 
belangen voor meervoudig ruimtegebruik. 

Centraal daarbij staat de haalbaarheid van een project, waaraan ten alle tijden voldaan 
dient te worden. De belangen, uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling, het 
potentiële programma en tenslotte de haalbaarheid worden geïnventariseerd, ontwikkeld 
en getoetst middels een marktonderzoek. Dit markt onderzoek maakt deel uit van het 
ontwikkelingsproces, wat dan ook als uitgangspunt voor dit hoofdstuk is genomen. 

4.2 .1 BELANGHEBBENDEN 

Niet alle belangen van alle partijen zijn tot uitvoering te brengen daar men bijna per 
definitie te maken zal hebben met tegenstrijdige belangen. De projectontwikkelaar zal 
binnen het spanningsveld van partijen moeten streven naar een integrale afweging van 
belangen betreffende het project om zo te komen tot haalbaarheid in de volle brede van 
het begrip. 

Er valt onderscheid te maken naar interne belangen en externe belangen. Interne 
belangen zijn de belangen van die partijen welke financieel bij het project betrokken zijn 
of zullen zijn. Daarbij denkt men aan intern belanghebbenden aan de financier en de 
ontwikkelaar, maar ook aan de (toekomstig) huurder van een bepaalde ruimte. Extern 
betrokkenen zijn eventuele bezoekers, overheid, maar ook milieu organisaties of 
omwonenden. 

We onderscheiden vijf (groepen van) belanghebbenden: 
• financier; 
• rechthebbende gebruikers; 
• bezoekend gebruiker; 
• extern belanghebbenden; 
• overheid. 

De ontwikkelaar wordt, evenals de uiteindelijke investeerder, gezien als financierende 
partij. De financierende partijen hebben de eigendomsrechten van een pand in handen en 
zullen deze gebruiken teneinde een rendement te behalen op hun investering (de 
ontwikkelaar door verkoop, de investeerder door beheer). De ontwikkelaar dient, teneinde 
het gebouw uiteindelijk te kunnen verkopen, te voldoen aan de gestelde rendements- en 
risico-eisen door de investeerder. 

De woonfunctie is, zowel gehuurd als in eigendom, een consumptiefunctie. Het 
onderscheid tussen financier en rechthebbend gebruiker is dan ook in mindere mate aan 
de orde, zij het dat voor een eigenbaar/bewoner de toekomstwaarde van de woning 
sterker zal meetellen. De woonconsument zullen we separaat behandelen. 

Binnen de groep belanghebbenden kunnen we vervolgens een onderscheid maken naar 
invloed op het programma en naar financiële betrokkenheid. 

invloed op programma financieel betrokken 
+ - + -

financier / ontwikkelaar X X 
rechthebbend oebruiker X X X 
bezoekend qebruiker X X 
extern belanghebbende X X 
overheid X X ~ ~ X 

tabel 4.1: overzicht belanghebbenden 
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Daarbij zien we dat er twee belanghebbenden zijn waarin positie en betrokkenheid bij de 
ontwikkeling niet eenduidig zijn vastgelegd. In de eerste plaats is dit de overheid welke 
vaak participeert in een binnenstedelijk project teneinde, naast sturing met juridische 
middelen, meer invloed te kunnen uitoefenen op het project. 

In de tweede plaats is dit de rechthebbend gebruiker inzake de invloed op het 
programma. Des te groter de organisatie of specifieker de ruimtebehoefte van de 
toekomstig gebruiker, des te meer invloed men heeft op het programma. De financiële 
betrokkenheid bij het project zal echter eveneens toenemen. 
Een grote huurder is interessant voor de ontwikkelaar, gezien de zekerheid die deze hem 
kan bieden betreffende toekomstige huuropbrengsten. Een organisatie met specifieke 
ruimtebehoefte zal vaak zelfstandig naar een ontwikkelaar stappen om te informeren naar 
de mogelijkheden. 

4.2.2 INVENTARISATIE 

Zoals gezegd is er bij bouwkundige projecten veelal sprake van een bredere 
betrokkenheid van meer partijen. Elke partij benadert het bouwproject daarbij vanuit haar 
eigen achtergrond (belangen) en persoonlijke visie en maakt daarbij haar eigen 
overwegingen. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van de matrix voor Ruimtelijke 
kwaliteit zoals ontwikkeld door Habiforum [Hooimeijer, 2001] alsmede vastgoedaspecten 
vanuit ontwikkeling en beheer [Kousemaekers, 1999] de taxatieleer [ten Have, 2000]. 

OVERHEID 

Vaak heeft de gemeente een grondpositie in de binnenstad, zeker in de grote steden waar 
veel met erfpacht wordt gewerkt. Vaak is het dan ook de gemeente die een initiatief zal 
nemen om tot ontwikkeling van grond te komen. Is dat laatste niet het geval en neemt 
een andere partij het initiatief, dan is zij nog steeds afhankelijk van de gemeente voor 
het krijgen van de vereiste bouwvergunningen en mogelijke ontheffingen. Daarmee is de 
overheid is een partij welke veelal vanaf het eerste uur bij een project is betrokken of 
betrokken zou moeten zijn. 

De taak van de overheid is drieledig. In de eerste plaats dient zij toe te zien op de 
naleving van juridische eisen en procedures met betrekking tot de ontwikkeling van de 
grond. In de tweede plaats dient zij de belangen van de burgers en de stad als geheel af 
te wegen en vanuit die achtergrond de wenselijkheid van de betreffende ontwikkeling te 
toetsen. Is de gemeente zelf als ontwikkelende partij bij het project betrokken, dan zal zij 
intern te maken krijgen met conflicterende belangen. Naast de overheidsbelangen krijgt 
zij dan te maken met de belangen van de ontwikkelaar. 

In de derde plaats dient zij, na realisatie, toe te zien op de handhaving van de 
voorschriften en te sturen op eventuele aanpassingen welke dienen te geschieden. Dit ligt 
in het verlengde van haar eerste taak. 

De taken van de overheid zijn daarmee: 
• het controleren op geldende technische en juridische eisen; 
• het bewaken van de stedelijke kwaliteit als geheel. 

De belangen van de overheid zijn: 
• in een goede staat van onderhoud verkeren; 
• voldoen aan juridisch kader; 
• bevorderen van vernieuwing in de stad; 
• bewaren cultureel erfgoed; 
• toezien op stedebouwkundige en architectonische kwaliteit. 
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EXTERN BELANGHEBBENDEN 

De extern belanghebbenden zijn zij die zijdelings met het project geconfronteerd zullen 
worden of die opkomen voor specifieke maatschappelijke waarden welke door het project 
mogelijk in het geding komen. Daarbij valt te denken aan omwonenden, 
belangenverenigingen en organisaties et cetera. 
Deze partijen raken bij het project betrokken op het moment dat er informatie naar buiten 
wordt gebracht. Dat kan zij bij een vergunningsaanvraag of door het uitlekken van 
informatie. Mochten hun belangen in het geding komen zal men bezwaar maken tegen de 
vergunningsaanvraag of op inspreekavonden hun ongenoegen kenbaar maken. Het is 
daarbij aan de overheid om, bij conflicterende belangen, een oordeel te geven. 

De belangen van deze groep zijn terug te brengen naar: 
• voorkomen van hinder van of gerelateerd aan het project; 
• voorkomen van vervuiling door of gerelateerd aan het project; 
• bewaken van de veiligheid van de bestemmingen voor de omgeving; 
• voorkomen van aantasting van het culturele erfgoed. 

BEZOEKEND GEBRUIKER 

De gebruiker bezoeker zal een of meerdere bestemmingen in het project bezoeken. 
Afhankelijk van de functie is deze b~zoeker al dan niet een cruciaal onderdeel, denk aan 
een commerciële functie zoals een winkel of een horecagelegenheid. 

Voor de rechthebbend gebruiker is het van groot belang tegemoet te komen aan de 
wensen van de bezoekend gebruiker (voor commerciële functies de klanten). Naast hun 
eigen assortiment speelt ook hun huisvesting en de directe omgeving een rol. 

Voor de bezoekend gebruiker is het van belang dat men het bezoek veilig kan afleggen. 
Ook dient het gebouw voldoende schoon te zijn alsmede goed bereikbaar. Ook de 
mogelijkheid anderen te ontmoeten (informeel) is van belang. 

De belangen van de gebruiker bezoeker zijn: 
• voldoende veilig voor bezoek; 
• voldoende schoon binnen en rond het project; 
• herkenbaarheid van het project alsmede van de te bezoeken functie; 
• goede bereikbaarheid; 
• mogelijkheid tot ontmoeting. 

RECHTHEBBEND GEBRUIKER 

De rechthebbend gebruiker is financieel betrokken en mogelijk afhankelijk van het project, 
maar heeft geen eigendomsrechten. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een 
huurovereenkomst zijn. 

In de eerste plaats is de sociale acceptatie van belang, wat we mogen beschouwen als 
een harde eis. Indien de betreffende functie of een andere functie of zelfs het gehele 
project niet geaccepteerd is door de potentiële bezoeker, zullen deze de betreffende 
functie niet bezoeken. De sociale acceptatie bestaat onder andere uit de aspecten 
veiligheid, netheid en ontbreken van hinder. 

Een aspect welke eveneens tot de harde eisen behoord is bereikbaarheid. Een goede 
bereikbaarheid vergroot het potentiële draagvlak voor een functie. Voor commerciële 
functies is dat eveneens een belangrijk aspect. 
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De architectuur geeft vaak een bepaalde identiteit aan het geheel. Typerend daarbij zijn 
de ontwerpen voor winkelcentra (veel licht, zichtbare lucht en een natuurstenen vloer). 
Maar ook kantoororganisaties vragen vaak een specifieke architectonische kwaliteit, vaak 
sterk gerelateerd aan het imago (advocatenkantoren maar ook financiële instellingen). 

De belangen van de rechthebbend gebruiker zijn: 
• een huisvesting aansluitend op hun identiteit 
• sociale acceptatie van het project; 
• een goede bereikbaarheid voor bezoekers; 
• voldoende draagvlak in omgeving. 

FINANCIER 

De rechthebbend gebruiker is financieel betrokken en mogelijk afhankelijk van het project, 
maar heeft geen eigendomsrechten. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een 
huurovereenkomst zijn. 

De taken van de ontwikkelaar zijn uitgebreid behandelt in paragraaf 4.1. Samengevat 
betreffen deze: 

• planontwikkeling; 
• marktonderzoek; 
• eventuele aanpassing; 
• realisatie; 
• verkoop. 

De taken van de investeerder/eigenaar zijn: 
• vastgoedmanagement, waaronder; 
• innen huurpenningen; 
• potentiële verkoop. 

Zowel projectontwikkelaar als investeerder zijn als financier bij het project betrokken. 
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar korte termijn respectievelijk lange termijn 
betrokkenheid van de partijen. De ontwikkelaar dient echter zorg te dragen voor de lange 
termijn belangen van de investeerder, teneinde het object te kunnen verkopen (wat toch 
zijn doelstelling zal zijn). 

Kaderstellend voor het project, vanuit dit oogpunt, is de sociale acceptatie (zie ook 
rechthebbend gebruiker). Daarnaast spelen ook markt- en pand- en toekomstgerelateerde 
zaken een belangrijke rol, zoals de architectuur, staat van onderhoud, duurzaamheid en 
flexibiliteit van het pand. 

Voor de ontwikkeling speelt de besparing als gevolg van intensief gebruik een belangrijke 
rol. Tenslotte onderscheiden we de bereikbaarheid, een belang primair gevoed vanuit de 
belangen van de rechthebbend gebruiker. 

De belangen van de financier zijn: 
• het hebben en behouden van de sociale acceptatie; 
• identiteit op onderdelen als voor geheel, en breder architectonische kwaliteit; 
• de algemene staat van onderhoud; 
• duurzaamheid; 
• flexibiliteit; 
• ruimtebesparing; 
• bereikbaarheid. 
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4.2.3 RESUMÉ 

In onderstaand schema zijn de belangen, geordend naar SEF-factoren, geplaatst zoals 
hierboven geïnventariseerd. 

Sociaal- Economisch Fysiek 
maatschaooeliik 

Financier sociale acceptatie flexibiliteit architectonische kwaliteit 
ruimtebesparing staat van onderhoud 

duurzaamheid 
bereikbaarheid 

Rechthebbend sociale acceptatie draagvlak identiteit 

gebruiker bereikbaarheid 

Bezoekend veiligheid herkenbaarheid 

gebruiker schoon (rein) 
bereikbaarheid 

Extern veiligheid inpassing erfgoed 

belanghebbende hinder 
vervuiling 

Overheid juridisch kader staat van onderhoud 
vernieuwing inpassing erfgoed 

stedebouwkundige en 
architectonische kwaliteit 

tabel 4.2: resumé geïnventariseerde belangen 

De kaderstellende eisen van de externe partijen komen terug als sociale acceptatie voor 
de rechthebbend gebruiker en financier. Zij zijn, beide als financieel belanghebbende, 
logischerwijs eveneens de enige partijen die economische belangen hebben. 

De architectuur is kaderstellend vanuit de externe partijen, mede gelet op de inpassing 
van erfgoed. Maar ook vanuit oogpunt van herkenbaarheid en identiteit is de 
architectonische kwaliteit van groot belang. 

Bereikbaarheid is een eis gesteld door de bezoekend gebruiker. Deze heeft een dermate 
invloed op het functioneren van het project dat ook voor rechthebbend gebruiker alsmede 
financier dit aspect belangrijk is. 
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4.3 CASUÏSTIEK 

MOLUKKERPLANTSOEN 
De financier van het project is Stichting In, een non-profit verhuurder. Bij de 
totstandkoming van het programma waren de toekomstig rechthebbend gebruikers, met 
uitzondering de huurders van de non-profit woningbouw, betrokken. 
De overheid zat eveneens met de wijk in haar maag, maar heeft lange tijd geen duidelijk 
standpunt ingenomen vanwege de tegenstand in de wijk tegen de herstructurering in het 
algemeen en dit project, als voorloper daarvan, in het bijzonder. Er was geen financiële 
betrokkenheid van de overheid bij het project. 
Het ontbreken van sociale acceptatie en draagvlak voor een project, kan de ontwikkeling 
aanzienlijk vertragen. Een participerende overheid kan een groot voordeel zijn. 

Met name aan de sociale aspecten is in de aanloop van het project te weinig aandacht 
besteed. Fysiek-technische aspecten zijn aanzienlijk beter gewaardeerd in het proces, 
mede of vooral door de gemeente (architectuur en stedebouwkundige kwaliteit). Ook de 
rechthebbend gebruiker (toekomstig huurders) zijn in een vroeg stadium bij het project 
betrokken. Ook de economische belangen van de partijen zijn voldoende gewogen. 

MARCONILAAN 
De woningstichting gebruikt het project als opstap naar een herstructurering van de wijk 
Woensel-West. Ook de bewoners zijn in dit proces betrokken middels informatieavonden 
en wijkcomités en dergelijke. Het sociale draagvlak is, mede uit noodzaak tot vernieuwing, 
aanwezig. 
De ontwikkelaar ontwikkelt zelfstandig en de kantoren langs de Boschdijk. De 
economische aspecten worden, door de combinatie van woningbouwvereniging en 
ontwikkelaar, niet optimaal benut. Met name flexibiliteit en ruimtebesparing, de lange 
termijnbelangen voor de beide financiers, worden niet gehonoreerd. 

Fysiek-technisch is er een ontwerp wat, evenals bij het Molukkerplantsoen te Groningen, 
een gezicht aan de wijk kan geven (identiteit). De eisen van de beide ontwikkelende 
partijen om tot min of meer gescheiden complexen te komen, leidden tot een matig 
inventieve architectuur. De stedebouwkundige inpassing is redelijk (voorzieningen naar de 
wijk gericht, kantoren naar Boschdijk). 

ENTREPOTGEBOUW 

Het entrepotgebouw diende gerenoveerd te worden, toen de plannen daarvoor werden 
ontwikkeld. De staat van onderhoud alsmede de kwetsbare ligging aan de rand van de 
wijk Feijenoord vroeg om snelle actie in deze. Gekozen werd voor behoud en daarmee 
inpassing van het erfgoed in de omgeving. Sterker nog, dit is genomen als uitgangspunt 
voor de planontwikkeling en met name conceptontwikkeling. Dit biedt absoluut kwaliteit, 
zowel architectonisch en stedebouwkundig als betreffende herkenbaarheid en identiteit. 

Economisch is er enige flexibiliteit aangebracht, met dien verstande dat grote ruimtelijke 
aanpassingen leiden tot aanzienlijke aanpassingen aan de installaties. Het inwisselen van 
winkelruimte voor horecaruimte of visa versa is echter mogelijk. Het draagvlak was 
echter, bij de oplevering van het project, niet in de directe omgeving aanwezig. De 
winkeliers en de marketing van de ontwikkelende partij hebben zich echter onvoldoende 
op bovenlokaal niveau gericht, waardoor de bekendheid sterk is achtergebleven. De 
huidige leegstand, die aanzienlijk is, is daarvan het gevolg. 

De ontwikkeling van het Entrepot gebouw en gebied hing sterk samen met de 
ontwikkeling van de Kop van Zuid te Rotterdam als geheel. Sociaal maatschappelijk 
draagvlak was er in een vroegtijdig stadium, alsmede de medewerking van de gemeente. 
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PRINSENHOF 

Het prinsenhof bevindt zich momenteel in de realisatiefase. Het project ligt evenals het 
Entrepotgebouw in een gebied wat als geheel wordt ontwikkeld. Bovendien participeert de 
gemeente Den Haag ook financieel en risicodragend in de ontwikkeling van het 
Beatrixkwa rtier. 

Het sociale draagvlak is, met name in de wijk Bezuidenhout, slecht. In een vroeg stadium 
zijn deze bezwaren echter door de gemeente 'afgekaart' teneinde de ontwikkeling 
doorgang te laten vinden. De ontwikkelende partijen hebben daar niet direct mee te 
maken gehad. 

De economische component is in het plan voldoende onderzocht en gehonoreerd. Het 
programma kent voldoende flexibiliteit, in short-stay en long-stay kantoren en woningen 
en kleine en grote kantoorunits. De plint is stedelijk van karakter, met voorzieningen 
welke deels gericht zijn op het pand (facility's) als op de omgeving (services). 

Fysiek-technisch is er ruim aandacht besteed aan de architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteit. De interne tuinen bieden de mogelijkheid meer kantoren te 
realiseren en draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van het pand. 

F.J.J. Metsemakers, faculteit Bouwkunde, TU/e 56 



5. INTEGRAAL PROGRAMMEREN 

In dit hoofdstuk beschouwen we de invloed van meervoudig ruimtegebruik op het 
ontwikkelingsproces. Als eerste zullen de kwaliteitsaspecten zoals in het vorige hoofdstuk 
geïnventariseerd worden geordend naar het raamwerk voor ruimtelijke kwaliteit zoals 
geschetst in hoofdstuk 2. 

Vanuit deze nieuwe matrix voor ruimtelijke kwaliteit zullen we vervolgens kijken welke 
uitgangspunten gehanteerd dienen te worden binnen het ontwikkelingsproces. Vervolgens 
zullen we te kijken op welke wijze meervoudig ruimtegebruik de planontwikkeling 
beïnvloed. 

5.1 RUIMTELIJKE KWALITEIT 

In hoofdstuk 2 hebben we ruimtelijke kwaliteit nader onderzocht, waarbij we een 
raamwerk hebben ontwikkeld voor ruimtelijke kwaliteit. Dit raamwerk is weergegeven in 
figuur 5.1. 

sociaal-
economisch fysiek-technisch maatschappelijk 

gebruiks- en 
culturele waarde 

gebruiks- en 
toekomstwaarde 

culturele en 
toekomstwaarde 

fi guur 5.1: raamwerk ruimtelijke kwaliteit 

5.1.1 TERUGBLIK 

Vanuit een drietal invalshoeken hebben we de kwaliteitsaspecten voor ruimtelijke kwaliteit 
geïnventariseerd. In hoofdstuk 3 onderzochten we meervoudig ruimtegebruik waarbij de 
belangen vanuit de potentiële ruimtelijke functies zijn geïnventariseerd. 

I n hoofdstuk 4 hebben we de kansen en van daaruit belangen onderzocht van 
meervoudig ruimtegebruik in het algemeen. Daarnaast hebben we gekeken naar de 
belangen welke spelen vanuit de betrokken partijen bij een dergelijk object. 

Het is nu zaak deze belangen in bovenstaand raamwerk te zetten. De belangen 
betreffende meervoudig gebruik voldoen reeds aan deze vraag. De belangen vanuit de 
functies dienen nog geheel ingepast te worden. De belangen vanuit de betrokken partijen 
zijn reeds gerangschikt naar SEF-factoren. 

5.1.2 RANGSCHIKKEN 
De belangen zoals afgeleid uit de functies betreffen uiteraard het huidige gebruik en 
daarmee de gebruiks- en culturele waarde. Privacy en rust (vanuit de woonfunctie) zijn 
daarbij sociaal-maatschappelijke aspecten, identiteit en toegankelijkheid zijn economisch 
van karakter. 
Het aspect veiligheid betreft echter ook de toekomstige situatie en betitelen we daarom 
als gebruiks- en toekomstwaarde. 
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Sociaal- Economisch Fysiek-
maatschaooeliik technisch 

Gebruiks- en sociale netwerk toegangelijkheid schoon (rein) 

culturele waarde privacy identiteit staat van onderhoud 
rust 
sociale acceotatie 

Gebruiks- veiligheid risicospreiding duurzaamheid 

toekomstwaarde hinder flexibiliteit bereikbaarheid 
vervuiling ruimtebesparing 

Culturele en imago draagvlak identiteit 

toekomstwaarde vernieuwing architectonische kwaliteit 
juridisch kader inpassing erfgoed 

stedeliike inoassino 
.. 

tabel 5.1: matrix ru1mtei1Jke kwaliteit 

Sociale acceptatie is sociaal-maatschappelijk van aard en betreffende de gebruiks- en 
culturele waarde. Staat van onderhoud alsmede de netheid (schoon) behoren eveneens 
tot deze groep van klassieke waarden, maar behoren tot de fysiek-technische aspecten. 

Vervuiling en hinder zijn sociaal maatschappelijke aspecten, flexibiliteit en ruimtebesparing 
zijn economische aspecten en bereikbaarheid is een fysiek-technisch aspect. Het betreft 
allemaal gebruikswaarden welke zowel nu maar ook naar de toekomst toe van belang 
zullen zijn. 

Architectonische kwaliteit, de inpassing van het erfgoed alsmede de algehele stedelijke 
inpassing van projecten zijn fysiek-technische zaken, welke een culturele en toekomstige 

· waarde veilig dienen te stellen. Vernieuwing in en van het stedelijke netwerk alsmede het 
voldoen aan het juridisch kader zijn sociaal-maatschappelijke aspecten welke eveneens de 
culturele en toekomstwaarde betreffen. 
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5.2 ONTWIKKELINGSPROCES 

In deze paragraaf zullen we een beeld schetsen van het ontwikkelingsproces. Elk project 
en daarmee proces is uiteraard specifiek maar we zullen ons richten op het standaard, 
theoretische proces. In paragraaf 5.3 zullen we vervolgens de invloed van meervoudig 
ruimtegebruik op dit proces beschrijven. 

5.2.1 PROJECTONTWIKKELING 

De projectontwikkeling, zoals we die op de dag van vandaag kennen, is in Nederland 
relatief jong. Met name de laatste 15 jaar is het vak sterk geprofessionaliseerd en heeft 
het een volwaardige plek gekregen in de bouwpraktijk. Elke partij welke te maken krijgt 
met nieuwbouw of herbestemming heeft te maken met projectontwikkeling, wat het brede 
scala aan ontwikkelaars, van non-profit tot commercieel en van particulier tot 
multinational, verklaart. 

Regenboog definieert projectontwikkeling als het risicodragend initiëren, organiseren, 
(doen) uitvoeren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of 
opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde 
opstallen en/of grond [Kousemaekers]. 

Een uiteenlopend spectrum van bedrijven en instellingen houden zich bezig met 
projectontwikkeling. Zij opereren zelfstandig of zijn gelieerd aan banken, beleggers, 
bouwbedrijven of woningcorporaties. Al deze ontwikkelaars handelen vanuit verschillende 
doelstellingen, bijvoorbeeld het leveren van bouwproductie voor een aannemer. 

We onderscheiden echter een drietal kenmerken welke uniform van toepassing zijn op 
projectontwikkeling: 

• Het (laten) realiseren vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico, met 
andere woorden ondernemerschap, waarbij; 

• Sprake is van een integrale betrokkenheid bij het vastgoedproces en; 
• Het coördineren van een belangrijk deel dan het bouwproces en de wisselwerking 

daarvan met de markt. 

Het is de taak van de ontwikkelaar om te komen tot een verantwoorde productie van 
gebouwde ruimte [Regenboog, Kousemaeker]. Verantwoord in de zin dat die ruimte wordt 
geproduceerd die tegemoet komt aan de behoeften en de wensen van de gebruikers 
en/of eigenaren die deze ruimte afnemen, nu en in de toekomst. Als het resultaat van de 
projectontwikkeling uiteindelijk wordt geaccepteerd economisch wordt gehonoreerd, 
wordt gesproken van een succesvolle ontwikkeling. 

5.2.2 HAALBAARHEID 

Haalbaarheid betreft de mate waarin iets gerealiseerd kan worden. Met andere woorden, 
haalbaarheid is de mogelijkheid om iets te doen. Hieruit blijkt dat we bij haalbaarheid te 
maken hebben met: 

• een voornemen; 
• een onderzoek naar dat voornemen en haar context; 
• een uitspraak over het voornemen; 
• een keuze over de uitvoering van het voornemen. 

Deze definitie kunnen we eveneens toepassen op een bouwproject. Ook daar is sprake 
van een voornemen om iets te gaan ontwikkelen. In een onderzoek wordt er gekeken wat 
de bouwkosten zullen zijn, hoe het product in de markt gepositioneerd kan worden en wat 
de daarbij behorende opbrengsten zijn. Op basis van deze bevindingen zal er een keuze 
gemaakt worden over de doorgang van het project. 
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Sterker dan bij andere technische disciplines heeft de bouwkunde, maar ook industriële 
vormgeving, een directe impact op de maatschappij als geheel en het functioneren van 
het individu in het bijzonder en leidt het daarom tot een directere betrokkenheid van die 
partijen. Haalbaarheid is daarmee binnen de bouwkunde een breder begrip en kent 
daarmee ook een sociaal-maatschappelijke component naast de financiële en technische. 
Zoals reeds gesteld in paragraaf 2.2.3 is het dan ook mogelijk de haalbaarheid te 
beschrijven aan de hand van de SEF-factoren. 

Uiteindelijke beslissingen over de ontwikkeling worden genomen op grond van zuiver 
economische kengetallen . De kwaliteit van een ontwikkeling wordt daarbij uitgedrukt in 
een huurprijs en in de te verwachtten leegstand. Dit wordt afgezet tegen de kosten voor 
realisatie en exploitatie, waaruit een rendementsverwachting wordt berekend. Uiteindelijk 
wordt de beslissing genomen op basis van een tweetal kengetallen, te weten : 

• Rendement op investering, kosten versus baten; 
• Risico voor het niet behalen van het rendement. 

Deze twee kengetallen zijn voor de projectontwikkelaar van primair belang. Als niet 
tegemoet wordt gekomen aan een bepaald rendement op een gebouw of indien de risico's 
te groot zijn, zal de ontwikkelaar zijn gebouw niet kunnen verkopen. 

Beide kengetallen zijn primair afhankelijk van de marktomstandigheden en het functionele 
programma. Daarom is het van belang is een zo vroeg mogelijk staduim van het 
ontwikkelingsproces inzicht te verkrijgen in de marktsituatie en daarop het functionele 
programma af te stemmen. Parallel dienen de risico's geïnventariseerd en, zonodig, 
gespreid te worden. 

5. 2. 3 PLANONTWIKKELINGSFASE 

De fase waarin de planontwikkeling plaatsvindt is de meest belangrijke en complexe fase 
van het ontwikkelingsproces. Immers, er moet vooruit worden gekeken naar de exploitatie 
van het gebouw, en naar de belangen waaraan het project dan tegemoet dient te komen. 
Daarvoor dient de (toekomstige) markt geïnterpreteerd worden en er moet een 
inschatting worden gemaakt van de kosten van realisatie. Bovendien dient een inschatting 
gemaakt te worden van het risico dat de gemaakte inschattingen niet uitkomen. 

Een marktonderzoek kent een redelijk uniform en standaard stramien binnen de 
projectontwikkeling. Het bevat de volgende stappen: 

• omschrijving van het marktgebied; 
• beschrijving van de politieke en economische situatie; 
• analyse van de aanbodzijde; 
• analyse van de vraagzijde 
• definiëring van de doelgroepen; 
• voorstel voor de functionele verdeling en kwantificering van ruimte; 
• kwalitatieve eisen te stellen aan deze ruimte; 
• analyse van mogelijke opbrengsten, maximum / minimum; 
• trekken van een conclusie en aanbeveling. 
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5.3 MEERVOUDIGHEID IN PLANONTWIKKELING 
Vanuit de casuïstiek is gebleken dat een juiste planning van het proces in de eerste plaats 
het ontwikkelingsproces soepel doet verlopen en het in de tweede plaats leidt tot een 
kwalitatief beter eindresultaat. 

In deze paragraaf zal worden bekeken welke invloed de toepassing van meervoudig 
ruimtegebruik heeft op het ontwikkelingsproces. 

5.3.1 MEERVOUDIGE PROJECTEN 

Het realiseren van een project met meervoudig ruimtegebruik heeft gevolgen voor het 
project. Met name de complexiteit van de projectontwikkeling neemt toe. Reurings 
onderkent een aantal specifieke projectkenmerken die aan deze complexiteit ten 
grondslag liggen, namelijk [Reurings, Grondexploitaties, 2000]: 

• schaalgrootte; 
• multifunctionaliteit; 
• hoeveelheid aan actoren, belangen en middelen; 
• lange looptijd. 

Projecten met meervoudig ruimtegebruik zijn vaak grootschaliger door het intensievere 
gebruik van de ruimte; op hetzelfde oppervlakte worden meer m2 gerealiseerd. De 
verschillende functies moeten op een juiste wijze gehuisvest worden, zodat er geen of 
minimale onderlinge hinder op zal treden. Ten gevolge van schaalgrootte en 
multifunctionaliteit nemen het aantal belangen en belanghebbenden aanzienlijk toe. Dit 
alles leidt tot een langere looptijd (overleg, planning, ontwerp, bouw) en complexiteit. 

5.3.2 UITGANGSPUNTEN 

De hierboven gesignaleerde hogere complexiteit en looptijd brengt vanzelfsprekend meer 
en grotere risico's met zich mee. Het is dan ook van belang om meer momenten in het 
instrument te bouwen, tijdens de planontwikkeling, om het project aan de markt te 
toetsen. 

Werken vanuit de ruimtelijke kwaliteit biedt een belangrijk startpunt inzake de sociale 
haalbaarheid. De gestelde maatschappelijke kaders waarbinnen dient te worden 
geopereerd dienen daartoe vooral helder te zijn, waardoor verrassingen achteraf 
voorkomen worden. De matrix zoals in paragraaf 5.1 kan daarbij als startpunt dienen. 
Projectspecifieke aspecten verdienen eveneens de nodige aandacht. 

Het combineren en intensiveren van functies dient in het proces verwerkt te worden als 
zijnde duidelijke stappen binnen het proces. Op die manier kan, gestructureerd, naar een 
effectief gebruik en efficiënte inrichting worden toegewerkt. 

5.3.3 PLANONTWIKKELING NIEUWE STIJL 

Startpunt voor de ontwikkeling is de ruimtelijke kwaliteit welke op een locatie gewenst is. 
Aan deze kwaliteit wordt primair een kader gesteld door de externe partijen, zijnde de 
overheid en samenleving (externe belanghebbende). Deze uitgangspunten kunnen 
voortkomen uit voorschriften en algemene maatschappelijke opvatting of uit een reeds 
uitgewerkte stedelijke visie die reeds in een eerder stadium is uitgewerkt. 
Op basis van het kader kan een eerste globale verkenning plaatsvinden van de 
haalbaarheid van een ontwikkeling op de betreffende locatie. Op basis van de 
voorschriften en overige externe belangen en deze eerste toets betreffende de 
haalbaarheid, kunnen een aantal potentiële functies worden geselecteerd voor de 
betreffende locatie. 
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Van hieruit start feitelijk de meervoudige planningsmethode, waarbij, vanuit op basis van 
de interactie, een keuze wordt gemaakt uit de potentiële functies (combinatie) en 
vervolgens wordt gekeken naar de wijze van ruimtegebruik (intensivering). 
Tijdens deze planning wordt op nogmaals op twee momenten de haalbaarheid getoetst. 
Het eerste moment is de toets van het gecombineerde, functionele programma, de 
tweede toets hee~ plaats na de intensivering c.q. kwantificering van het ruimtegebruik. 

extern intern 

ruimtelijke 
kwaliteit 

meervoudig ruimtegebruik 

functies 

/\ 
interactie wijze van 

► ruimtegebruik 

1 --------------------------------

1 
1 
1 
1 

figuur 5.2: proces planontwikkeling 

haalbaarheid 
(intern) 

Daarmee is, vanuit de algemene ruimtelijke kwaliteit, een programma ontwikkeld wat 
voldoet aan de interne ruimtelijke kwaliteit en haalbaarheid. Vervolgens is het zaak het 
ontwikkelde programma wederom te toetsen aan de ruimtelijke kwaliteit als geheel en 
daarmee ook de externe haalbaarheid mee te nemen. 

Het instrument voor het in kaart brengen van de ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee 
feitelijk opgesplitst in twee delen: een intern en een extern deel. Startpunt is het externe 
deel, tijdens de planontwikkeling wordt verder gestuurd op het interne deel en uiteindelijk 
wordt getoetst aan het gehele instrument. 

Bovenstaand methodiek kan zich laten vertalen in een nieuwe opzet van het 
marktonderzoek. Kenmerkend zijn de uitgebreidere mogelijkheid om het programma in 
fases te toetsen aan de markt. Bovendien is het startpunt niet langer de kwantiteit van 
functies alswel de kwalitatieve aspecten. 

Dit marktonderzoek kent de volgende stappen: 
• verkenning van locatie, marktgebied en de politieke en economische situatie; 
• externe haalbaarheid en interne financiële haalbaarheid potentiële functies; 
• selectie van de potentiële functies; 
• kwalitatief onderzoek betreffende interacties tussen functies; 
• voorlopige keuze tot functiecombinatie; 
• integrale interne haalbaarheid functioneel programma; 
• kwantitatief onderzoek betreffende wijze van ruimtegebruik; 
• voorlopige keuze ruimtegebruik; 
• integrale interne haalbaarheid functioneel programma; 
• integrale haalbaarheid functioneel programma; 
• het trekken van een eindconclusie en doen van een aanbeveling. 
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5.4 CASUÏSTIEK 

MOLUKKERPLANTSOEN 
Bij de ontwikkeling van het project is uitgebreide studie verricht naar de te hanteren 
uitgangspunten voor de aanpak van de wijk. De communicatie inzake het aantoonbaar 
maken van de noodzaak van deze wijkbrede aanpak is echter onvoldoende. Wellicht is in 
een te vroeg stadium over gegaan op het zoeken naar oplossingen, terwijl de sociaal
maatschappelijke aspecten nog onvoldoende afgekaart waren. 

De meervoudige component in het project komt onvoldoende naar voren. De 
programma's van eisen van de uiteenlopende functies zijn niet integraal benadert. 
Financiële haalbaarheid is in een vroeg stadium getoetst en de risico's afgekaart 
(langlopende huur). 

We mogen concluderen dat met name de sociaal-maatschappelijke acceptatie het pijnpunt 
is geworden in dit proces. De extern gestelde kaders en belangen waren onvoldoende 
duidelijk, wat leidde tot aanzienlijke vertragingen. 

MARCONILAAN 
Het project Marconilaan huisvest een breed en wellicht, betreffende het imago, een 
onverenigbaar programma. Enige flexibiliteit in de samenstelling van het functionele 
programma van eisen was, door de grondposities van de partijen, niet mogelijk. 

Het meervoudige in het project is dan ook nauwelijks aanwezig. Interactie ontbreekt en 
daarmee de meerwaarde daarvan. De kansen voor het project liggen wellicht meer in de 
wijk dan bij dit betreffende project. 

De economische aspecten zijn eveneens niet benut. Risico's zijn niet gespreid, waardoor 
het project kwetsbaar is. Sociaal-maatschappelijk en fysiek-technisch is het project echter 
voldoende haalbaar en kent het de benodigde kwaliteit. 

ENTREPOT 

Vanuit het stedebouwkundig plan van de gemeente waren een groot aantal zaken voor dit 
project reeds afgekaart. Een commissie hield toezicht op ontwerp en de kwaliteit tijdens 
de uitvoering (fysiek-technisch), en sociaal-maatschappelijk waren procedures en 
dergelijke reeds doorlopen. De aspecten flexibiliteit en duurzaamheid zijn echter in het 
proces op de achtergrond geraakt, wat leidde tot aanzienlijke kosten bij het wijzigen van 
het programma ten gevolge van het aanpassen van de installatie. 

Betreffende meervoudigheid zijn de mogelijkheden redelijk benut binnen het programma. 
Wonen en kantoren staan weliswaar op zichzelf maar de geplande interactie ( door de 
openheid) tussen winkelfunctie en horeca boden een meerwaarde aan het project als 
geheel de functies onderling. 

In het proces is regelmatig getoetst aan de markt, waardoor ook uiteindelijk is besloten 
profit woningbouw te realiseren. Met name de financiële aspecten waren uiteindelijk 
onvoldoende bewaakt in het proces. Fysiek-technisch en sociaal-maatschappelijk is het 
project geslaagd. 
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PRINSENHOF 

Het prinsenhof is een project waarin we minder inzicht hebben in de procesgang alsmede 
in de financiële aspecten. De gestelde uitgangpunten lijken goed gefundeerd, hoewel de 
huidige economische situatie wellicht vraagt om een nieuwe toetsing. Sociaal
maatschappelijk heeft het stedebouwkundig plan voor de nodige opschudding gezorgd, 
maar dit staat min of meer buiten het project. 

De meervoudige component wordt uitstekend benut door de integrale combinatie van 
functies en de planning van voorzieningen. In hoeverre deze steunen op intern draagvlak 
en dat op haar beurt weer voldoende is zal de toekomst dienen uit te wijzen. Fysiek
technisch staat er een kwalitatief goed gebouw. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Meervoudig ruimtegebruik als breed kwaliteitsbegrip vraagt enerzijds om aanpassing, 
zowel voor gebruiker als voor aanbieder, maar biedt feitelijk voor beide partijen nieuwe 
kansen: voor de gebruiker een kwalitatief hoogwaardigere ruimte en 
gebruiksmogelijkheden, voor de aanbieder mogelijkheden om zich te onderscheiden op 
een afvlakkende en gematigde vastgoedmarkt. 

6.1 CONCLUSIES 

1. Het systematisch realiseren van ruimtelijke kwaliteit vraagt om een integrale 
afweging tussen sociaal-maatschappelijke, economische en fysiek-technische 
aspecten, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikswaarde, culturele 
waarde en toekomstwaarde. 

2. Meervoudig ruimtegebruik berust op het combineren en intensiveren van functies 
en kan getypeerd worden op basis van een drietal aspecten: de wijze van 
intensiveren, de wijze van interactie en de wijze van ruimtegebruik. 

3. Tijdens programmering en ontwerp is het essentieel om te sturen op de 
ruimtelijke kwaliteit van het project. Dit biedt de mogelijkheid om te komen tot 
optimalisatie tussen de diverse kwaliteiten in het kader van haalbaarheid. 

4. Gelet op de complexiteit bij meervoudig ruimtegebruik is het zaak regelmatig te 
toetsen aan de markt teneinde financiële risico's in te beperken. 

5. Het als uitgangspunt stellen van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van een 
project in een concept of visie biedt houvast bij de bewaken van de ruimtelijke 
kwaliteit tijdens programmering en ontwerp. 
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6.2 AANBEVELINGEN 
Het onderzoek is een verkenning geworden naar meervoudig ruimtegebruik, ruimtelijke 
kwaliteit en het ontwikkelingsproces. Aanbevelingen zijn dan ook: 

1. Vanuit de matrix van ruimtelijke kwaliteit zou er verder onderzoek gedaan kunnen 
worden naar het bewaken van de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit van een 
project tijdens de beheerfase. 

2. Het specifieke karakter van elk project en de inbedding in haar omgeving, vraagt 
telkens een interpretatie van de zwaarte welke aan belangen worden toegekend. 
Het is zaak bij elk project te bekijken of de belangen verdere specificatie 
behoeven en welke de meest belangrijke aspecten zijn. 

3. Teneinde de economische consequenties en haalbaarheid van projecten met 
meervoudig ruimtegebruik beter te kunnen inschatten, verdient het aanbeveling 
verder onderzoek te verrichten naar de potentiële besparingen door het intensieve 
gebruik alsmede de meerwaarde en daarmee meer-opbrengsten vanuit de huren. 

4. De combinatie van functies vraagt om verder en gedetailleerder onderzoek 
betreffende de interactie tussen ruimtelijke functies. 

5. De juridische gevolgen, welke in dit onderzoek als kaderstellend zijn betiteld, 
zouden onderzocht dienen te worden op de mogelijkheden betreffende 
combinatie en intensief gebruik, alsmede naar het op globale wijze vastleggen 
van kwaliteitseisen binnen een project. 
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