
 

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling 

Donderdag 27 september 2018 

 

 

Programma 

Vanaf 13:00   Inloop met koffie en thee 

13.30 – 13:35  Opening - Hans de Jonge (Brink Groep) 

13:35 – 13:50  Duurzame gebiedsontwikkeling – TU Delft 

13:50 – 14:15 Afscheidsmoment Agnes Franzen als directeur SKG en lancering 

publicatie Duurzame Gebiedsontwikkeling: Doe de Tienkamp II - Agnes 

Franzen (TU Delft), Tom Daamen (TU Delft), Esseline Schieven (Gemeente 

Amsterdam) 

14.30 – 15.45   Masterclasses ronde 1: pitches, paneldiscussie en debat 

Pauze 

16.00 - 17.15   Masterclasses ronde 2: pitches, paneldiscussie en debat 

17.15-17.30   Wrap up and lessons learned – Hans de Jonge (Brink Groep) 

17.30-18.30   Borrel en napraten 

 

 

Masterclass 1: Duurzaamheid verankeren via kennismanagement (PEOPLE/PLANET) 

O.l.v. Marleen Hermans (Brink Groep en prof. TU Delft). Met Sandra Schruijer (prof. Universiteit 
Utrecht), Mirela Milošević (BPD) 
 

We zijn met z’n allen heel goed in het stapelen van duurzame ambities; ook in gebiedsontwikkeling. 

Maar voorop blijven lopen in de transitie naar een duurzame samenleving vraagt van organisaties—

naast behoorlijke financiële investeringen—ook een mind-shift. Onze huidige manier van opereren 

moet worden aangepast aan een andere (onzekere) werkelijkheid. Een aanpassing die leiderschap en 

bewustwording vergt, om gedragsverandering en vooral om nieuwe kennis vraagt. 

Hoe gaat het tot nu toe met onze duurzaamheidsambities in de gebiedsontwikkelingspraktijk? Wat 

blijkt te werken en wat niet? Wat voor leiderschapsstijl vraagt de stap naar duurzame GO? Hoe zorgen 

we voor bewustwording en gedragsverandering in de organisatie en bij de klant? Wat kunnen we leren 

van andere vakgebieden waar duurzaamheid ook een uitdaging is? En hoe bevorderen we de aanwas 

van nieuwe, op duurzaamheid gerichte kennis in de organisatie?  

 



Masterclass 2: Duurzame energietransitie (PROFIT/PLANET) 

O.l.v. Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons) en Ronald Schilt (Merosch). Met Jos de Vries (BPD) 
 

Met het recentelijk ingevoerde verbod op aardgas in nieuwbouw is de energietransitie in volle gang. 

Waterstof door onze gasleidingen kan, maar is dat de meest duurzame oplossing? De duurzame 

energietransitie vraagt om heroriëntatie van de rol van de overheid in de ruimtelijke ordening en maakt 

ook nieuwe coalities in gebiedsontwikkeling noodzakelijk. De mogelijkheden voor nieuwe 

energievoorzieningen zijn in de gebouwde omgeving divers en brengen opgaven met zich mee 

omtrent de organisatie en financiering van nieuwe technieken en oplossingen.  

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de energietransitie op een betaalbare en duurzame manier 

begeleiden en wat is de passende schaal hiervoor? Wat kunnen we leren van de gasloze wijk 

RijswijkBuiten? Welke rol kan waterstof spelen voor energiegebruik, en wat zijn de ruimtelijke, 

organisatorische en financiële voorwaarden daarvoor? 

 

 

Masterclass 3: Duurzame gebiedsidentiteit (PEOPLE/PROFIT) 

O.l.v. Friso de Zeeuw (em. prof. TU Delft). Met Hilde Blank (BVR adviseurs en AM concepts), Maarten 
Janssen (Amvest), Marianne Davidson (VolkerWessels Vastgoed) 
 

In gebiedsontwikkelingen streven overheden en ontwikkelaars steeds vaker expliciet naar het creëren 

van ‘leefbaarheid’, ‘gebiedsidentiteit’ of ‘ruimtelijke kwaliteit’. Ook het begrip ‘omgevingskwaliteit’ raakt 

steeds meer ingeburgerd, verwijzend naar de vocabulaire rond de aankomende Omgevingswet. 

Hoewel deze begrippen uitstekende inhoudelijke doelstellingen voor gebiedsontwikkeling zijn, loert het 

gevaar om te verzanden in abstracte vaktaal.   

Wat bedoelen we als we het hebben over ‘ruimtelijke kwaliteit’ of ‘omgevingskwaliteit? Hoe dragen 

deze begrippen bij aan duurzaamheid in de bebouwde omgeving? Hoe kunnen we de waarde ervan 

vastleggen? Hoe definieer je de gebiedsidentiteit en hoe belangrijk is deze factor in 

gebiedsontwikkeling?  

 

 

Routebeschrijving 

Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam 

Parkeren: De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Museumparkgarage, op 50 meter van de entree. 

Voor speciale tarieven, kijk op: https://parkereninrotterdam.nl/jouw-voordeel. 

Openbaar Vervoer: Metro (halte Eendrachtsplein), tram 7 (halte Museumpark) of tram 4 (halte 

Eendrachtsplein), bus 44 (halte Wytemaweg) bus 32 (halte Breitnerstraat) 

 

https://parkereninrotterdam.nl/jouw-voordeel

