
18 de Onderbouwing I #5 Kwali-tijd

Werkbank ruimtelijke kwaliteit

K-waliteitsatnbities
in kaart brengen
De Wet op de ruimtelijke ordening heeft als oogmerk duurzame ruimtelijke
kwaliteit te bevorderen. Maarwat verstaan we onder ruimtelijke kwaliteit?
Kennisnetwerk Habiforum maakt het begrip hanteerbaar door een syste- .
matische aanpak en bijbehorend gereedschap te ontwikkelen: de 'Werkbank
ruimtelijke kwaliteit'.

'Werkbank ruimtelijke kwaliteit' gaat uit van drie kerngedachten:
1. Ruimtelijke kwaliteit is overal en voor iedereen anders.

In ieder proces is gerichte communicatie nodig om ruimte-
lijke kwaliteit te benoemen en concreet te maken.
Dialoog over kwaliteitsambities en -percepties levert inzicht
op in overeenkomsten en verschillen, en maakt keuzes
expliciet.

2. Ruimtelijke kwaliteit groeit tijdens het plan proces.
Gebiedsprocessen nemen veel tijd in beslag. Op die lange
weg is steeds weer aandacht voor kwaliteit nodig. Ruimtelijke
kwaliteit groeit alleen als deze voortdurend wordt gekoesterd.

3. Gebruikers staan centraal en hebben het laatste woord.
Uiteindelijk beoordelen de gebruikers en beheerders van ge-
bieden de ruimtelijke kwaliteit. Hun kennis en ervaring wordt
daarom vanaf het begin betrokken bij gebiedsprocessen.

Doelen
De werkbank is al meerdere malen toegepast. Ook in cases
waarin de ondergrond een rol speelt. Tegenwoordig groeit
immers het besef dat de ondergrondse ruimte een stevige bij-
drage kan leveren aan een betere ruimtelijke kwaliteit.
In de werkbank kunnen ondergrondse ambities worden mee-
genomen. Hij is op elke schaal - lokaal, regionaal en bovenre-
gionaal - te gebruiken. De werkbank helpt beleidsambtenaren,
adviseurs, projectontwikkelaars, belangengroepen en burgers
inzicht te krijgen in kwaliteitsambities. Onderlinge verschillen
en overeenkomsten komen boven water. Snel wordt duidelijk
hoe anderen over kwaliteit denken. De combinatie van invals-
hoeken levert nieuwe kwaliteitsambities op. Toepassing van
de werkbank zorgt voor energie, creativiteit, snelheid, betrokken-
heid en draagvlak.

Concreet
De werkbank bestaat uit:
• Gereedschappen: direct bruikbare hulpmiddelen en werk-

wijzen om kwaliteitsambities zichtbaar te maken
• Voorbeelden: een overzicht van ervaringen met de toepassing

van gereedschappen in circa twintig praktijkcases
• Mensen: professionals die ervaringen en ideeën uitwisselen

en werken aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen.

Hart van de werkbank
Het belangrijkste gereedschap is de matrix ruimtelijke kwaliteit.
Bij de start van een gebiedsproces zorgt de matrix ervoor dat
ruimtelijke kwaliteit snel, doeltreffend en in de volle breedte
aan de orde komt. De matrix (zie figuur) bevat de drie hoofd-
bestanddelen van ruimtelijke kwaliteit:
1. Gebruikswaarde = doelmatigheid + functionele samenhang
2. Belevingswaarde = diversiteit + identiteit + schoonheid
3. Toekomstwaarde = duurzaamheid + aanpasbaarheid

+ beheerbaarheid
In de kolommen staan economische, sociale, ecologische en
culturele belangen die inhoud geven aan de ruimtelijke kwaliteit.
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Figuur Matrix ruimtelijke kwaliteit

(bron Hooimeijer, P. e.a. Kwaliteit in meervoud, Habiforum Gouda 2001)

Bij de volgende drie projecten werd de 'Werkbank' toegepast.
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Luchtfoto van het gebied 'Kop van Feijenoord' (Beeld Hollandse Hoogte)

Kop van Feijenoord

Het onvolledig, ongestructureerd en/ ofte laat inbrengen van ondergrondinformatie bij
gebiedsontwikkeling leidt tot hogere kosten, vertragingen en tot het onvolledig benut-
ten van de mogelijkheden van de ondergrond. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt
zowel bij de vrager (gebiedsontwikkelaars zijn niet altijd in staat de juiste vragen te stel-
len) als bij de aanbieders (te weinig inzicht in de toepassing, te veel technisch jargon).

• Ignace van Campenhout
is als adviseurwerkzaam bij hetIngenieurs-
bureau van Gemeentewerken Rotterdam.
Zijn expertise ligt op het raakvlak van
ondergrond, energie en GIS.
IPAM.vanCampenhout@gw.rotterdam.nl

In het project Kop van Feijenoord ( masterplan in ontwikkeling) proberen we dit vraag-
en aanbodspel rondom ondergrondinformatie op een praktische manier te verbeteren.
an de hand van kaarten presenteren ondergrondspecialisten van Gemeentewerken

Rotterdam tijdens een drietal sessies hun kennis over het gebied aan gebieds-
ontwikkelaars en planeconomen van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
anbieders krijgen zo meer gevoel voor de gedachtenwereld en de specifieke behoeften
an de vragers en vice versa. Juist omdat verschillende ondergrondspecialismen in dit
~roces verenigd zijn, is het mogelijk de ondergrond op een integrale manier te
oresenteren. Zo kunnen slimme combinaties gemaakt worden tussen verschillende
thema's, wat de exploitatie van de plannen verbetert. Ook maakt deze integrale aanpak
ret mogelijk om naast inzicht in de potentiële belemmeringen meer inzicht te krijgen
~nde baten en kansen die de ondergrond ter plekke biedt.

Meer informatie
www.h2ruimte.nl
www.werkpartners.net
www.habiforum.nl
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Toepassing
Welke kwaliteiten moet het gebied over twintig jaar behouden
of nieuw ontwikkelen? Dat is de vraag die centraal staat bij het
invullen van de matrix. De matrix kan individueel en collectief
worden ingevuld. Een website biedt interactieve hulpmiddelen.
Deelnemers aan een werksessie benoemen hun kwaliteits-
ambities en plaatsen deze naar eigen inzicht in de matrix.
Deze ambities baseren zij bijvoorbeeld op vergelijkbare projecten.
Een sessie levert al snel honderdvijftig tot tweehonderd ambities
op. De matrix biedt een structuur om deze te ordenen en te
bundelen in een paar gezamenlijk benoemde kwaliteitsthema's.
Deze thema's vormen de inhoudelijke agenda voor gebieds-
antwikkeling. In de volgende stap noteren de deelnemers op kaar-
ten welke gebiedskenmerken bijdragen aan de thema's. Op deze
ma nier wordt rui mtelij ke kwa liteit voor iedereen concreet.
De Werkbank bevat daarnaast instrumenten om de kwaliteits-
ambities ook tijdens de plannenmakerij, de realisatie en het
gebiedsbeheer vast te houden en verder te ontwikkelen.

Bovenaanzicht van de Stadshavens in Rotterdam (Beeld: Aeroview)

Stadshavens

De komende veertigjaarwil Rotterdam nieuwe woon- en werkmilieus
creëren in het gebied Stads havens, om zo de stad een kwaliteitsimpuis
te geven. In de verkenningsfase van het project namen de betrokken
partijen deel aan een workshop, waarbij zij de ondergrond op de kaart
zetten. Hiervoor gebruikten zij twee instrumenten: de checklist
'ondergrondkwaliteiten' en de matrix 'ruimtelijke kwaliteit'. De check-

list hielp hen denken in kansen voor en door de ondergrond, zoals
CO2-opslag, ondergronds ruimtegebruik in waterbekkens, onder-

grondse containeropslag, drijvende woningen, zichtbaar maken van
ondergrondse profielen tot grote diepte, koude/warmteopslag, her-
stellen van oude rivierlopen, metro voor personen- en goederen-
vervoer, en het openstellen van oude riolen voor bezoekers. Vervolgens
vulden zij de matrix 'ruimtelijke kwaliteit' in om de ambities voor
Stadshavens 2030 in beeld te brengen. Doordat de deelnemers al
bewust bezig waren geweest met de ondergrond, kwam deze pregnant
naar voren in de discussie over kwaliteitsambities. Het resultaat was
een groter bewustzijn over de mogelijkheden (en beperkingen) van de
ondergrond, én directere verbindingen tussen ondergrond en boven-
grond in de geformuleerde kwaliteitsambities. Ook leidde deze aanpak
tot een onderzoeksagenda om een aantal cruciale vragen over de
ondergrond te beantwoorden. (zie voor verslag: http://www
werk bankrui mtelij kekwa liteit. nI/ versl ag/18. pdf)

Afwegingskader Hoogspanning
Ondergronds
De makers van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening gaan
ervan uit dat het netwerk in de komende jaren uitbreiding behoeft.

Een deel van de hoogspanningslijnen zal ondergronds moeten worden
gebracht. Maar welk deel? Een ondergronds tracé heft niet alle hinder

op. Hoogspanningskabels kunnen ook ondergronds veel schade ver-
oorzaken en tegelijk bovengronds beperkingen opleggen aan grond-
gebruik en beheer.
TENNET, RWS, Havenbedrijf Rotterdam en Kema ontwikkelen voor
deze discussie in CaB-verband een praktisch afwegingskader.
De commissie brainstormde met vele deskundigen, onder wie de
Rijksadviseurs voor Infrastructuur en Landschap, over deze kwestie.
Ze gebruikten de werkbank ruimtelijke kwaliteit om hun ideeën te
ordenen, en onderscheid te maken in kwaliteitseisen, ontwerpopgaven
en ordelijke stappen. De afweging gaat over:

1. ruimte efficiency en de mogelijkheden voor meervoudig ruimte-
gebruik en bundeling;

2. optimale levenscyclus en de mogelijkheden voor doelmatige
exploitatie en beheer;

3. beleving van landschap, rust en ruimte, en de mogelijkheden om
die met een aantrekkelijk ontwerp te herstellen of compenseren;

4. onder- en bovengrondse natuurlijke milieus, en de mogelijkheden
om de zoneringen te bundelen;

5. welzijn en gezondheid, en de mogelijkheden om de acceptatie te
bevorderen;

6. belangrijke sociale gebruiksfuncties, en mogelijkheid om alterna-
tieve keuzes te maken;

7. karakteristieke landschappen, en de mogelijkheden om die met het
ontwerp te versterken;

8. cultuurhistorische en archeologische waarden, en de mogelijk-
heden om deze in een ontwerp te integreren.
De commissie wil dat deze facetten van ruimtelijke kwaliteit aan de
orde komen in de verschillende fasen die nodig zijn voor het
uitwerken van de plannen. In elk van die fasen kunnen de betrok-

kenen kiezen voor boven- of ondergrondse aanleg.

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen Maasvlakte en Westerlee,

in opdracht van TENNET (Beeld: Hollandse Hoogte)


