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Klooster (BPD-Studio) met onder andere:

Wouter Veldhuis
Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Maarten Schurink 
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Presentaties van:

Arjan Smits 
Vereniging Deltametropool
i.o.v. het Ministerie van BZK 
i.s.m. PBL
Bouwen aan 
leefomgevingskwaliteit
Een onderzoek naar binnenstedelijk 
bouwen in relatie tot 
leefomgevingskwaliteit

Karlijn de Jong 
Studioninedots
i.o.v.Provincie Utrecht
Dorps Verdichten
Hoe verdichten we op een compacte 
en gezonde manier in dorpen?

Reimar von Meding 
KAW Architecten 
Ruimte Zat in de Stad
Een onderzoek naar beter 
gebruik van de ruimte die we
hebben

Vincent Kompier 
Inbo Urban Strategy 
i.o.v. College van Rijksadviseurs
Verdichtingsverhalen
Een onderzoek naar woningbouw 
in bestaande buurten de afgelopen 
15 jaar

In onze zoektocht naar oplossingen 
voor de woningbouwopgave verdienen 
de bestaande steden en dorpen onze 
onverdeelde aandacht. Dat is de uitkomst 
van vier onderzoeken naar verdichting in 
Nederland. 

Het College van Rijksadviseurs 
organiseerde samen met het Planbureau 
voor de Leefomgeving, het Ministerie van 
BZK en de Vereniging Deltametropool 
een bijeenkomst rondom deze vierluik 
verdichtingsstudies op maandag 14 maart 
2022 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Het verslag is geschreven door Marijke Bovens.
De beelden in dit verslag komen uit de presentaties tijdens de bijeenkomst 
getoond. Deze beelden mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
worden zonder naam- en bronvermelding. 
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Om de woningnood te lenigen moeten we 
bouwen waar de mensen zijn: in de dorpen 
en steden. Woningbouw kan daar zoveel 
meer betekenen dan alleen nieuwe huizen, 
zegt rijksadviseur Wouter Veldhuis. Het is 
een hefboom om leefkwaliteit te verhogen 
en er is meer dan genoeg ruimte, blijkt uit 
vier recente studies naar de verdichting.

De aandacht in het landelijke 
woningbouwdebat gaat vooral uit 
naar productie: grote aantallen, grote 
uitleglocaties, grote ontwikkelaars. Ook 
minister De Jonge van Volkshuisvesting 
hamerde op kwantiteit bij de presentatie van 
zijn programma Woningbouw. ‘Maar’, zegt 
rijksadviseur Wouter Veldhuis, ‘we kunnen 
beter kijken waar de woningproductie het 
meest effectief is met het oog op leefkwaliteit, 
bereikbaarheid en duurzaamheid. We leven 
al in steden en dorpen en daar liggen zoveel 
meer mogelijkheden dan alleen op grote 
nieuwbouwlocaties.’

Over deze kansen werd levendig 
gediscussieerd op de bijeenkomst die het 
College van Rijksadviseurs maandag 14 maart 
in Het Nieuwe Instituut organiseerde samen 
met het Planbureau voor de Leefomgeving, 
het Ministerie van BZK en Vereniging 
Deltametropool. Gevoed door vier studies 
die leren van het verleden en kijken naar de 
toekomst van verdichting.

We kunnen beter 
kijken waar de 
woningproductie 
het meest 
effectief is met 
het oog op 
leefkwaliteit, 
bereikbaarheid en 
duurzaamheid. 
Wouter Veldhuis

Rijksadviseur voor de fysieke 
leefomgeving
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Bron: Verdichtingsverhalen door Inbo Urban Strategy i.o.v. College van Rijksadviseurs
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Verdichting is 
bepaald geen 
grootstedelijk 
fenomeen. De 
afgelopen vijftien 
jaar is in zo’n 
duizend buurten 
met meer dan tien 
procent verdicht: 
in totaal goed 
voor al bijna een 
kwart miljoen 
huizen – over 
grote aantallen 
gesproken. 
Vincent Kompier 

Inbo Urban Strategy 
Verdichtingsverhalen



Bron: Bouwen aan leefomgevingskwaliteit door Vereniging 
Deltametropool i.o.v. het Ministerie van BZK i.s.m. PBL
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Ook kwalitatief is de opbrengst van 
verdichting hoog, blijkt uit de studie 
‘Bouwen aan leefomgevingskwaliteit’, naar 
de resultaten van binnenstedelijk bouwen 
in de afgelopen vijf jaar. Op basis van 
een dataset over verdichting zijn twintig 
voorbeeldprojecten geselecteerd, vertelt 
onderzoeker Arjan Smits van Vereniging 
Deltametropool. 

Leefomgevingskwaliteit is een groot begrip. 
Om er beter vat op te krijgen stelde het 
Planbureau voor de Leefomgeving een 
catalogus samen met 36 doelen. 

‘Het geeft een beeld van de reikwijdte van het 
begrip leefomgevingskwaliteit. Uiteindelijk is 
het belangrijk om per locatie af te wegen aan 
welke doelen je moet, kan en wil werken.’

K
ans voor 

kw
aliteit Voorschoten,

Deltaplein

Amstelveen,
The City Garden

Zwolle,
Kraanbolwerk

Op het oog zijn 
de projecten 
goed, maar niet 
heel bijzonder. 
Pas als je ziet 
hoe de nieuwe 
bouwblokken 
de bestaande 
locatie hebben 
verbeterd, wordt 
de impact van 
de nieuwbouw 
duidelijk: van 
verwaarloosd 
terrein tot buurt 
met kwaliteit.
Arjan Smits 

Vereniging Deltametropool
Bouwen aan leefomgevings-
kwaliteit

Voorschoten,
Deltaplein

Amstelveen,
The City Garden

Zwolle,
Kraanbolwerk



Wethouder Ed Anker van Zwolle heeft als 
doel zijn stad ‘heler’ te maken. ‘Zwolle is een 
stad met wijkjes die omspoeld worden door 
infrastructuur. Door verdichting kunnen we 
de wijken met elkaar verbinden.’ En zegt hij: 
‘Met mooie plekken maken, haal je ook mooie 
aantallen.’

Dat weet ook Marichel Weel, directeur 
ontwikkelingsmaatschappij Zeestad in 
Den Helder. ‘Vijftien jaar geleden zijn we 
begonnen. Het winkelcentrum is verkleind, 
de horeca verplaatst naar de Rijkswerf en 
inmiddels hebben we drie- tot vierhonderd 
nieuwe woningen boven winkels gerealiseerd, 
met inzet van een gevelrenovatiefonds. Toen 
we begonnen was er krimp. Nu groeit defensie 
weer en Den Helder dus ook. De dijk wordt 
versterkt en daar kunnen we straks wel 1200 
woningen kwijt.’

Tien keer honderd woningen of honderd keer 
tien woningen neerzetten - zo kom je op grote 
aantallen. Ook daarin is efficiëntie mogelijk. 
En zo moeilijk is bouwen in bestaande wijken 
niet, relativeert directeur Winfred de Nijs van 
het gelijknamig bouwbedrijf: ‘Je kunt alleen 
niet binnenvallen, de boel in elkaar rammen en 
weer wegwezen. Nee, zet je bouwplaats open, 
vertel wat je gaat doen en gedraag je als een 
gast.’ 
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Elke ontwikkelaar 
is mij even lief, 
klein of groot.
Ed Anker 

Wethouder gemeente Zwolle
o.a. RO en Wonen

Defensie groeit 
weer dus Den 
Helder groeit 
weer.
Marichel Weel

Directeur ontwikkelings-
maatschappij Zeestad CV

Bouwer, gedraag 
je als gast. Je kunt 
niet even komen, 
de boel in elkaar 
rammen en weer 
wegwezen.
Winfred de Nijs 

Directeur M.J. De Nijs en 
Zonen

De hele Vinex 
had gepast in 
onderbenutte 
ruimte op 
kantoren- en 
bedrijven-
terreinen.
Marc Hanou 

Sectorhoofd
Ruimtelijke Ordening en
Leefomgevingskwaliteit, PBL

G
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Er is ruimte zat in de stad, stelt Reimar von 
Meding. Hij wijst op de naoorlogse wijken, 
waar uit onderzoek blijkt dat er potentie is 
om de komende tien jaar 800.000 woningen 
toe te voegen. Met chirurgische ingrepen, 
herstructurering en inzet van ongebruikte 
wijkranden is hier nog een flink percentage 
(tot 25 procent) te verdichten, schat Von 
Meding. 

Hij wijst op de koppelkansen die benut 
kunnen worden: stimuleren van doorstroming 
bijvoorbeeld door eengezinswoningen 
te vervangen door woningen voor 
eenpersoonshuishoudens. Dit is een van de 
grootste opgave komende jaren, om voor die 
doelgroep bij te bouwen, omdat anders het 
aantal bewoners van de wijk verder daalt, 
door de reeds ingezette trend van krimp in het 
aantal personen per huishouden. 

KOPPELKANSEN

14 maart 2022  |  Bouwen waar de mensen zijn 

Vraag en aanbod in balans ,
vooral ook daar waar meer vraag is

Fysieke met sociale aanpak koppelen,
combineren met verduurzaming

Doorstroming stimuleren met
aanbod voor ouderen in de buurt

Intensiteit als draagvlak
voor voorzieningen

Inkomsten gemeenten door
meer gronduitgifte

Minder gevoelig voor risico’s
en belemmeringen

Besparing kosten aanpassing 
infra vergeleken met een nieuwe buurt

Besparing groen en ecologie, behoud 
van landschap en minder bouwen
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toename

eenpersoonshuishoudens

grootste toename

tweeoudergezinnen 

grootste afname

eenoudergezin

kleine toename

eengezinswoningen

te veel en blijven we 
bijbouwen

appartementen

te weinig en niet passend bij demografie
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Bron: Ruimte Zat in de Stad door KAW Architecten
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in de stad

Als je dicht bij de 
aantallen blijft, 
hou je afstand 
tot mensen. Als 
je dicht bij de 
mensen blijft is er 
ruimte zat in de 
stad.
Reimar von Meding 

KAW Architecten 
Ruimte Zat in de Stad



In en om het dorp is ook ruimte genoeg, 
zegt Karlijn de Jong van Studioninedots die 
verdichting in dorpen ontwerpend onderzocht. 
Drie cases werkte zij nader uit: binnendorps 
bouwen, aan de rand van het dorp en 
buitendorps. 

‘Als we heel precies kijken naar de postzegels, 
wat we in de stad al doen, kunnen we het 
rood in de dorpskernen iets roder maken 
met hier en daar een paar bouwlagen extra. 
De dorpsrand kan een rood-groene contour 
worden en ook buiten de dorpen is een kleine 
woonontwikkeling mogelijk.’

Hechte 
gemeenschap

Identiteit Dorpse schaal

Zelfredzaamheid Eigen bedrijven Tradities

Natuur Rust Gezond en 
kindvriendelijk

Het beste van het dorp De kennis over verdichting

Divers Gemengd Grootschaliger

Biodiversiteit Experiment Samen

Circulair Integraal 
denken

Brede mobiliteit

Verdichting gaat 
niet alleen over 
het toevoegen 
van woningen. 
Het gaat over het 
begrijpen van 
de gelaagdheid 
van een plek en 
vooral ook het 
versterken van 
de leefomgeving, 
zowel de 
gebouwde 
omgeving als het 
landschap. 
Karlijn de Jong 

Studioninedots
Dorps Verdichten

Bron: Dorps Verdichten door architectenbureau Studioninedots 
i.o.v. Provincie Utrecht
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Vincent Kompier ging op zoek naar de 
verhalen van bewoners en betrokkenen achter 
de verdichting in verschillende buurten. 
Het blijkt dat de ingrepen welkom zijn. ‘Het 
is hier drukker maar gezelliger’, ‘Er is meer 
stad in het dorp gekomen’ hoorde hij. Van 
Amsterdam Osdorp, Veenendaal tot Sint-
Oedenrode: de mensen zien dat met nieuwe 
woningen ook aan betere buurten is gebouwd. 
Daar profiteren zowel nieuwe en bestaande 
inwoners van.

Kompier doet dan ook een oproep aan de 
vakwereld: ‘Wees niet bang voor de burger. 
Ga met bewoners in gesprek en richt je op het 
verbeteren van de leefbaarheid. Dan ontstaat 
de ruimte voor het toevoegen van woningen 
als vanzelf.’

“Het is hier fijn en levendig. Dat was 
vroeger, toen ik hier opgroeide, anders: 
er gebeurde niet zo veel in Veenendaal. 
Toen ik na mijn studie terugkeerde was 
er veel bij gebouwd en er worden meer 
evenementen georganiseerd dan vroeger. 
De toestroom van mensen van buiten 
zorgt er voor dat er meer mogelijk is. Er is 
een stadse sfeer gekomen.” 

(Annick van Duijl, bewoner) 

“Hier woont jong en oud door elkaar. 
In onze flat heb je nog de allereerste 
bewoners wonen, maar ook jonge 
gezinnen met kleine kinderen, zoals 
wij”.

(Bewoner Christine Rink)

‘Het is hier 
drukker maar 
gezelliger’ en ‘Er 
is meer stad in het 
dorp gekomen’ 
hoorde ik 
bewoners zeggen.
Vincent Kompier 

Inbo Urban Strategy 
Verdichtingsverhalen

Bron: Verdichtingsverhalen door Inbo Urban Strategy i.o.v. 
College van Rijksadviseurs
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Ja, want wie zijn die bewoners? Deze vraag 
kwam telkens terug. Voor wie bouwen we 
eigenlijk? Wie zal er op termijn wonen, of kan 
er blijven wonen gezien de huizenprijzen? 
Politiek gezien is dat sowieso een grote zorg, 
zegt Erik Jan van Kempen, programma-
directeur-generaal Omgevingswet: ‘Mensen 
moeten een wooncarrière kunnen maken, 
maar dat raakt buiten beeld. De overstap 
van een huurhuis naar een koophuis is op dit 
moment wel erg moeilijk.’ 

Net als Reimar von Meding benadrukte Paul 
Roncken het belang van demografische 
ontwikkelingen: ‘We moeten niet naar het 
verleden kijken, we bouwen voor de generatie 
over tien jaar, voor migranten. We zijn gewend 
aan een bouwdichtheid van 35 woningen per 
hectare, met voor- en achtertuin. Bedoeld voor 
het middenklassegezin. Maar welk ruimtelijk 
beeld hebben we nu voor ogen? Ik ben voor 
80 woningen per hectare of misschien nog wel 
meer.’

Een andere optie is het meer inzetten op 
tijdelijkheid en flexibiliteit, aldus Secretaris-
generaal Maarten Schurink van Binnenlandse 
Zaken. ‘Waarom zouden we per se steden voor 
vijftig tot honderd jaar neerzetten? Moeten we 
niet veel flexibeler zijn? Ontwerpers kunnen 
daar energie insteken.’
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Voor w
ie 
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Kijken we niet 
te veel naar het 
verleden? Passen 
woningtypen bij 
demografische 
ontwikkeling?
Paul Roncken 

Provinciaal adviseur 
ruimtelijke kwaliteit 
Provincie Utrecht

Schakel lokale 
partijen in 
die lokaal 
ondernemer-
schap kunnen 
organiseren.
Nathalie de Vries 

Stadsbouwmeester Groningen

Laten we 
gezondheid niet 
vergeten in de 
beoordeling van 
bouwplannen.
Martijn van der Steen 

Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving



waar het meeste maatschappelijke rendement 
gehaald kan worden.' 

Wouter Veldhuis ziet in de opbrengst van de 
middag een solide basis voor advisering aan 
minister De Jonge over de woonopgave. De 
strekking? ‘Ik proef een nieuw zelfvertrouwen 
bij ontwerpers, bestuurders, ondernemers en 
ambtenaren. We spraken vandaag dezelfde 
taal en delen de visie dat investeren in de 
leefbaarheid van steden en dorpen hand 
in hand kan gaan met een substantiële 
woningbouwproductie. Verdichting biedt 
zoveel kansen en mogelijkheden. Benut die.’

‘Verdichting is verrijking’, zei Nathalie de Vries 
(stadsbouwmeester Groningen). ‘Laten we 
die verrijking ook gelijk inbouwen in nieuwe 
wijken en niet als voorheen een hele generatie 
van ‘dezelfde’ mensen huisvesten in een wijk.’

Een van de vragen is hoe het Rijk de 
gemeenten ruimte kan geven om te handelen. 
Erik Jan van Kempen, Programma-directeur-
generaal Omgevingswet beseft dat ‘ambtelijke 
capaciteit overal ingewikkeld is, zeker op 
lokaal niveau’. 

VVD-Tweede Kamerlid Peter de Groot ziet 
het niet vanzelf goedkomen: ‘Voor het Rijk 
is hier een regisserende en agenderende rol 
weggelegd’. Gedeputeerde Anne Koning 
bevestigt dat er voor iedereen een rol ligt: 
'voor bestuurders, ambtenaren en adviseurs.'

Wethouder Jacqueline van Dongen van 
Zwijndrecht is blij met elke hulp, ook 
financieel. ‘Voor middelgrote gemeenten is het 
niet alleen een grote bouwopgave, maar ook 
een sociale.’

Tilburgse wethouder Bas van der Pol is 
optimistisch. ‘In no time hebben we hier 
duizend woonplekken georganiseerd voor 
Oekraïners. Het kan dus wel als men beseft 
dat het nodig is.’ Wat helpt zegt Van der Pol, 
is ontwerpend onderzoek in zetten om het 
regionale perspectief te zien. ‘Zoeken naar de 
plekken waar je het snelst kunt handelen en 

Ontwerpend 
onderzoek 
uitgedaagd door 
het Rijk, op 
regionaal niveau, 
dat helpt.
Bas van der Pol 

Wethouder gemeente 
Tilburg, o.a. RO

Het is niet alleen 
een bouwopgave 
maar ook een 
sociale. Met de 
woningen komen 
de mensen.
Jacqueline van Dongen 

Wethouder gemeente
 Zwijndrecht, o.a. RO

Als het makkelijk 
was dan waren we 
hier vandaag niet 
bijeen. Het is aan 
ons allemaal om 
de handschoen 
op te pakken, 
bestuurders, 
ambtenaren en 
adviseurs.
Anne Koning 

Gedeputeerde Provincie Zuid-
Holland, o.a. Wonen en RO
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Verdichting is 
verrijking




