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Het valt niet te ontkennen dat de inrichting van de 

Neder landse ruimte aan grootschalige verandering 

onderhevig is. In steden is de behoefte aan woningen, 

bijbehorende voorzieningen en infrastructuur zo 

groot dat de sector de vraag nauwelijks aankan. Daar 

tegenover staat het platteland waar de huizenprijzen 

dalen, voorzieningen verdwijnen en het soms niet meer 

rendabel is om te bouwen. Deze disbalans is op nationaal 

bestuurlijk niveau niet zomaar aan te pakken omdat 

ruimtelijke ordening sinds 2010 een gedecentraliseerde 

aangelegenheid is. Bovendien maakt wet- en regelgeving 

rond verduurzaming, en nu ook rond stikstof en PFAS, het 

nog moeilijker om goed op de vraag te kunnen inspelen. 

Het feit dat deze ontwikkelingen niet zomaar zullen 

verdwijnen, vraagt niet alleen om een sector die in staat is 

om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, maar vergt 

ook om meer regie en snelheid in besluitvorming door de 

overheid.

Wil Nederland meekunnen met de gesignaleerde trends 

en ontwikkelingen zonder op kwaliteit in te leveren, dan 

zal het belang van data en verdere digitalisering van de 

gebouwde omgeving veel groter worden. Met slimme 

technologieën en gebruik van big data kunnen we de 

stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken. 

Tevens kunnen we functies slim in de ruimte inzetten en 

beheren. Naast gebruik van slimme technologieën en 

data om de steden aantrekkelijk te houden, moeten we 

ook goed kijken naar betaalbaarheid, groen in de stad, 

functiemenging en hoogwaardig collectief vervoer tussen 

stedelijke agglomeraties. 

De vraag is wat de toekomstige oplossing is voor bove-

staande impasse. Experts beargumenteren enerzijds 

dat het spreiden van functies het antwoord is. Goede 

voorzieningen en bereikbaarheid kunnen immers een  

pull factor vormen voor mensen voor wie de hoge huizen-

prijzen in de stad geen optie meer zijn. Andere experts 

menen daarentegen dat het spreiden van functies een 

mooi ideaalbeeld is, maar dat de verstedelijking tussen 

nu en 2030 niet zal omkeren. Nederland is namelijk 

veranderd van een agrarische en industriële economie 

naar een kenniseconomie; daar hoort de trend van 

urbanisering bij. 

Het moge duidelijk zijn: het vraagstuk rondom ruimtelijke 

spreiding is een grote uitdaging. Het is dan ook van 

belang dat de bouw- en infrasector haar rol pakt door 

anders te bouwen en anders te denken. Technologie en 

digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol. 

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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“ 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.



Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 

naar dit toekomstbeeld? 

De toenemende drukte in steden en de vermindering 

van voorzieningen in landelijk gebied creëren onvrede 

onder inwoners. Wonen, werken, mobiliteit, energie en 

natuur zitten elkaar steeds vaker in de weg, vooral in de 

Randstad. Om die reden ontstaat er een sterke behoefte 

aan het spreiden van functies.

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw-  

en infrasector?

De vraag naar nieuwe infrastructuur en gebouwen is 

groot. Overheidsinvesteringen in infrastructuur zorgen 

voor een stevige en stabiele vraag voor infrabouwers. 

Daarnaast stimuleert de ontwikkeling van nieuwe functies 

over het land de vraag naar nieuwbouw. De bouwvraag 

concentreert zich in gebieden met weinig ruimtelijke 

beperkingen bij het bouwen. Spreiding van functies leidt 

tot een geografisch gelijkmatigere vraag voor de bouw en 

infra in Nederland. Werken vanuit een langjarige, nationale 

visie leidt tot een voorspelbare bouwvraag op lange 

termijn. Deze nationale besluitvorming kent echter ook 

nadelen: besluitvorming die vertraagt of vastloopt kan de 

bouwvraag stevig vertragen.

De vraag naar nieuw te ontwikkelen locaties stuwt de 

nieuwbouw op en leidt tot focus op efficiënte modulaire/

circulaire nieuwbouw met veelal decentrale energie-

oplossingen. Aanbieders richten zich hierbij vooral op 

efficiënte uitvoering en goedkope productie. Hierdoor 

zullen bouwers zich als opdrachtnemer van grote 

overheidsopdrachten op lage prijzen richten. Gezien de 

grote vraag naar nieuwe infrastructuur en gebouwen, 

richten aanbieders hun innovatie op nieuwbouw en 

verduurzaming. Thema’s als natuur-inclusief en klimaat-

adaptief bouwen zijn in de nieuwbouw in het buitengebied 

gemakkelijker te realiseren. 

Het spreidingsbeleid kan prijsdruk in de markt 

veroorzaken. Nieuwbouw vindt plaats in relatief 

‘lege’ ruimte en wordt aanbesteed in grote brokken. 

Bouwbedrijven concurreren met elkaar in grote 

aanbestedingstrajecten: prijsduiken ligt op de loer. De 

overheid heeft de regie in de ruimtelijke ordening en is 

veelal opdrachtgever, zoals voor infrastructuur. Deze 

sturende rol van de overheid legt de risico’s bij bouwers. 

De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn op termijn 

onzeker; het is onduidelijk of de vraag het aanbod volgt. 

Daarnaast zijn bouwbedrijven sterk afhankelijk van de 

keuzes van de overheid. 

De functies wonen, werken, recreëren en natuur zijn in dit toekomstbeeld meer geografisch  

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. 

Functiespreiding
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Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 

naar dit toekomstbeeld? 
De aantrekkingskracht van steden blijft sterk, vooral 

voor jonge mensen, maar ook voor gezinnen. Mensen 

willen graag in de stad wonen, werken en recreëren. De 

vele functies en voorzieningen - op korte afstand van 

elkaar - gericht op kennis, innovatie en creativiteit zijn 

de aanjagers. Overheden steken collectieve middelen in 

het betaalbaar houden van woningen en voorzieningen in 

steden. Daarnaast investeert de overheid in het verbete-

ren van het leefklimaat en mobiliteit in steden.

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- en 

infrasector?
Overheid en particulieren stimuleren de vraag en willen 

betalen voor wonen in de stad. De overheden komen huis-

houdens enerzijds financieel tegemoet om wonen in de 

stad betaalbaar te houden. Anderzijds zijn mensen bereid 

een aanzienlijk deel van hun inkomen te besteden om te 

wonen in de stad. Door de sterke aantrekkingskracht van 

steden raakt de stad steeds voller. Juist daar is leefbaar-

heid belangrijk: groen, schoon en ruimtelijke variatie. 

Overheden en inwoners vragen om die reden oplossingen 

voor de leefbaarheid van de stad. 

Aanbieders spelen in op de grote en diverse vraag door 

vanuit hun expertise te werken in complexe binnenstede-

lijke opgaven. Bouwers hebben een grote rol in complexe 

(her)ontwikkelopgaven in de stad. Zij zetten hun expertise 

in over functiemenging, samenwerking en gebruik van 

de ondergrond. Zo ontwikkelen bouw- en infrabedrijven 

oplossingen om in een kleine ruimte zoveel mogelijk 

functies te combineren. Hierbij maken zij slim gebruik 

van innovaties en duurzame installaties. Bouwers kunnen 

zich daarnaast specialiseren in nichemarkten op onder-

delen van de vraag of toepassingen van data, zoals sturing 

van ruimtegebruik en stedelijke mobiliteit. 

De complexiteit van herontwikkeling leidt tot specialisatie 

en risicomanagement. Bouwers kunnen zich in de brede 

markt onderscheiden in veelgevraagde, complexe heront-

wikkelingstrajecten. Dit gaat echter gepaard met relatief 

grote risico’s, zoals op het gebied van omgevingsmanage-

ment. Bouwers werken samen in consortia met partners 

van buiten de sector om complexe opgaven op te lossen. 

Binnen deze consortia kunnen bedrijven zowel een regie- 

als een uitvoerende rol hebben. Samen maken zij afspra-

ken en contracten om in gezamenlijkheid prestaties te 

kunnen leveren. 

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 

vinden. Steden hebben een beter leefklimaat: meer groen, betere vervoersopties en een betere 

luchtkwaliteit. Buitengebieden kenmerken zich door rust, groen en openheid. 

Concentratie in stedelijke agglomeraties 
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