Ruimtelijke spreiding van functies

Wonen, werken en recreëren in 2030

Riek Bakker,
Stedenbouwkundige

We wonen samen in een klein land, maar dat wil niet zeggen dat onze ambities omtrent
leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving niet torenhoog zijn. In het Nederland van
de toekomst moeten we wonen, werken èn recreëren op een optimale manier organiseren
in alle regio’s. Maar hoe gaan we dat in de praktijk aanpakken?
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Wil Nederland meekunnen met de gesignaleerde trends
en ontwikkelingen zonder op kwaliteit in te leveren, dan

Het moge duidelijk zijn: het vraagstuk rondom ruimtelijke

zal het belang van data en verdere digitalisering van de

spreiding is een grote uitdaging. Het is dan ook van

gebouwde omgeving veel groter worden. Met slimme

belang dat de bouw- en infrasector haar rol pakt door

technologieën en gebruik van big data kunnen we de
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stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken.

digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol.

“Functiespreiding
is dé oplossing voor de
woningbouwimpasse.”
Bouwend Nederland wil samen plannen
maken om uit de woningbouwimpasse te
komen. Een interessant initiatief, en gelukkig
neemt ze zo’n tien jaar de tijd om zaken
op orde te krijgen, want we hebben het
zondermeer over een omvangrijke opgave.
Maar het is vooral een mooie kans die we met
beide handen moeten aanpakken: investeren
in de inrichting van ons land op de langere
termijn. Dat vereist een integrale aanpak,
met als uitgangspunt functiespreiding. Ja,
dat kan en het is dan ook eerder de vraag
wat er nodig is om functies - wonen, werken,
recreëren, verkeer, infrastructuur, landbouw
en milieu - zo goed mogelijk in samenhang
te laten functioneren. En daarvoor heb je
allereerst een goed plan nodig, één met
een visie op Nederland en met een strategie
voor het ontwikkelen van een juridisch- en
planologisch instrumentarium. Het moet
handen en voeten hebben.
Lees het volledige essay op
www.nubouwenaanmorgen.nl.
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Toekomstbeeld A - Ruimtelijke spreiding van functies

Functiespreiding
De functies wonen, werken, recreëren en natuur zijn in dit toekomstbeeld meer geografisch
Spreiding van functies
over het land

Geïntensiveerd
mobiliteitssysteem
in Nederland

gespreid dan nu. Nederland investeert fors en collectief om die spreiding van functies mogelijk
te maken. Steden ervaren dan ook minder drukte rondom deze functies en het landelijk gebied
is vitaler. De ruimtelijke ordening wordt centraal gestuurd vanuit een nationale visie.

Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop
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De toenemende drukte in steden en de vermindering
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Minder drukte in de stad,
meer voorzieningen en
functies in landelijk gebied

Relatief beperkte
verschillen tussen stad
en ruimtelijk gebied

Centrale aansturing ruimtelijke
ordening op basis van nationale visie
op functiespreiding

voor een stevige en stabiele vraag voor infrabouwers.

Het spreidingsbeleid kan prijsdruk in de markt

Daarnaast stimuleert de ontwikkeling van nieuwe functies
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Daarnaast zijn bouwbedrijven sterk afhankelijk van de
keuzes van de overheid.

Toekomstbeeld B - Ruimtelijke spreiding van functies

Concentratie in stedelijke agglomeraties
Steden zijn plekken waar functies als wonen, werken en recreëren geconcentreerd zijn.
Het merendeel van de mensen woont in binnensteden en de randen eromheen, zogenaamde
agglomeraties. De verschillende functies die Nederland te bieden heeft, zijn vooral in de stad te

Concentratie in
stedelijke
agglomeraties

Investeringen in mobiliteitssysteem binnen stedelijke
agglomeraties

Verdichting in steden door
transformatie

Grote verschillen
tussen stad en landelijk
gebied

vinden. Steden hebben een beter leefklimaat: meer groen, betere vervoersopties en een betere
luchtkwaliteit. Buitengebieden kenmerken zich door rust, groen en openheid.

Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop

Aanbieders spelen in op de grote en diverse vraag door

naar dit toekomstbeeld?
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zich daarnaast specialiseren in nichemarkten op onder-
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delen van de vraag of toepassingen van data, zoals sturing
van ruimtegebruik en stedelijke mobiliteit.
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Overheid en particulieren stimuleren de vraag en willen

en risicomanagement. Bouwers kunnen zich in de brede
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houdens enerzijds financieel tegemoet om wonen in de
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wonen in de stad. Door de sterke aantrekkingskracht van

van buiten de sector om complexe opgaven op te lossen.

steden raakt de stad steeds voller. Juist daar is leefbaar-
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Decentrale aansturing
ruimtelijke ordening

