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Lessen uit de binnenstad

1. voetganger primaat, dan fietsers, dan auto’s

2. grote variatie straatbeeld, ‘5 km/u architectuur’

3. openbare ruimte en gebouwen: menselijke maat

4. pleinen en straten zijn intiem

5. historie is leesbaar, ziel van de plek

6. plinten zijn open, interactief en flexibel

7. groen en water, aangenaam verblijfsklimaat

8. mentaal eigenaarschap van gebruikers (bankje 

voor de deur, uitstalling winkel, geveltuintje)

9. hoge dichtheid zonder hoogbouw, veel gebruikers

10. zeer grote menging van functies

11. rust en reuring wisselen elkaar af















Hoe beleven we? Ons kikkeroog, gehoor 

en veiligheidsgevoel



Omgeving Prikkel Perceptie











Gehl Architects









De vier I’s van goede beleving:

incompleet, intiem, informeel, inclusief













Spelregels menselijke maat

De stad op ooghoogte
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www.thecityateyelevel.com

facebook

http://www.thecityateyelevel.com/


Criteria

Stad op Ooghoogte

(City at Eye Level)







Spelregels

Gebruik

(software)

Gebruik:

1. Functiemix plinten, wonen en werken
2. Voor voldoende ruimte economie en voorzieningen: 
kern gebouw; afzonderlijke werkgebouwen; niet-wonen 
op lagen +1 e.v.
3. Belangrijker dan ‘welke plintfuncties waar’ is 
langdurige flexibiliteit. Wel zonering rust en reuring; en 
onderverdeling:
- ‘maakstraten’ met productie
- overwegend woonstraten
- straten met publiek toegankelijke functies
4. Prijsbescherming voor kwetsbare functies. 
Gebiedspaspoort, bestemmingsplan, anterieure 
overeenkomst, kleine ruimtes, plintmanagement.
5. Kwetsbare functies:
- maatschappelijke functies;
- productie, distributie en reparatie;
- broedplaatsen en creatieve functies;
- maakbedrijven en ambachtelijke bedrijven.



Spelregels

Ontwerp gebied

(hardware)

Ontwerp - Gebiedsniveau:

1. walkability en gezonde stad; STOP: 
Stappers – Trappers – Openbaar (collectief) 
vervoer – Personenvervoer

2. dichtheid en menging
3. openbare ruimte drager van het systeem
4. verbinding met ankers identiteit
5. 10 excellente plekken
6. straten als geheel ontwerpen inc gebouwen
7. comfort gebruiker: wind, zon, geluid, zitten, 

groen en water
8. straten en pleinen niet te breed, intimiteit
9. fijnmazige bouwblokken, veel kruispunten
10. ruime stoepen en hybride zones
11. rust en reuring
12. publieksstraten, maakstraten, woonstraten



Spelregels

Ontwerp blok/straat

(hardware)

Ontwerp - Blok/straatniveau:

1. functiemix
2. blokken opdelen in deelgebouwen / 

deeltenders voor variatie
3. verticale oriëntatie gevel
4. bouwblokken in lengte en hoogte menselijke 

maat
5. veel plinteenheden, per eenheid max 4-10 m 

breed, eigen toegang aan straat
6. begane grond op maaiveld, niet opgetild
7. hoogbouw met stepback 5 m vanaf +4
8. diversiteit programmering, betaalbare plinten



Ontwerp gebouwen

(hardware)

Ontwerp - Gebouwniveau:

1. open gevels, verandagevoel, niet te veel 
glas, plekjes voor de woning / werkruimte

2. plinten min 4 m hoog
3. 5 km/u architectuur: diepte, warmte, 

tactiliteit, plasticiteit
4. goede hybride zone voor wonen en werken
5. hoekaccentueringen en hoekoplossingen
6. supermarkten en grotere functies in kern 

gebouw met eenheden aan straat
7. geen arcades
8. regels inpassing utilitaire zaken



Spelregels

Ontwerp openbare 

ruimte

(hardware)

Ontwerp - Openbare ruimte:
1. proces van placemaking
2. 10 excellente plekken, bestemmingen
3. intimiteit, informaliteit, incompleet
4. warm materiaalgebruik
5. hybride zone, mentaal eigenaarschap
6. balans voetganger – auto
7. groen op ooghoogte (niet alleen bomen)
8. stoepbreedte in relatie tot drukte
9. verbinding parken, pleinen, ankers, netwerk
10. sfeer avondverlichting
11. veel zitplekken, mix onbetaald en betaald
12. goede, sociale bankjes
13. zonzijde (terrassen, bredere stoepen)
14. gezond: lopen, fietsen, sporten, spelen
15. aandacht ouderen, jongeren, kinderen
16. natuurlijke wayfinding
17. inclusieve ontmoetingsplekken op 

grensgebieden tussen communities









Gebied: Schieoevers-Noord Jaartal: 2030-2040 maximaal

Gebieden: Kabeldistrict, stationsgebied Heel Schieoevers Noord

Totaal aantal nieuwe woningen: 3.990       7.625       

Totaal aantal nieuwe inwoners: 6.848       13.334     

NORMEN BUURTVOORZIENINGEN max huur / m2 2040 2040

(prijspeil 2019) eenh m2 eenh m2 SITUERING T/M 2040 PLINT?

Zorg Huisartsen 150 per m2 2,9 236          5,7 459          hartlijn / maakstraten evt

Fysiotherapeuten 150 per m2 5,7 443          11,1 863          hartlijn / maakstraten evt

Tandartsen 150 per m2 3,4 440          6,5 856          hartlijn / maakstraten evt

Verloskundigen 150 per m2 0,9 35            1,9 75            hartlijn / maakstraten evt

Apotheken 150 per m2 1,0 192          1,9 373          hartlijn / maakstraten ja

Maatschappelijke dienstverlening 150 per m2 0,6 37            1.382       1,2 73            2.699       hartlijn / maakstraten

Zorg en wonen zie tekst zie tekst

Onderwijs Primair onderwijs 100 per m2 2,6 3.378       3.378       5,2 6.743       6.743       zo noordelijk mogelijk in Kabeldistrict 50%

Welzijn Buurthuis 100 per m2 0,7 411          1,3 800          hartlijn ja

Jongerenruimte 100 per m2 0,7 188          1,3 367          Kruithuis ja

Peuterspeelzaal 100 per m2 106          206          Kabeldistrict, Schiepark of Hammenpoort ja

VSO 150 per m2 633          1.233       Kabeldistrict, Schiepark of Hammenpoort ja

BSO 150 per m2 633          1.233       Kabeldistrict, Schiepark of Hammenpoort ja

Jeugdzorg 100 per m2 20,0 740          2.712       44,7 1.653       5.492       maakstraten evt

Sport Speelruimte 0-4 jr 7.163       13.948     100 m actieradius vanaf elke woning

Speelruimte 5-11 jr 6.304       12.274     450 m actieradius vanaf elke woning

Plek jongeren 12-18 kwalitatief kwalitatief met jongeren samen bepalen, mengen

Buitensport 8.218       16.001     zoveel mogelijk in gebied zelf

Binnenwijks groen 85.600     107.284   166.675   208.897   zoveel mogelijk in gebied zelf

BUURTVOORZIENINGEN SAMENGEVAT

Buurtvoorzieningen, gebouwd vloeroppervlak zie boven 4.094       8.191       Kabeldistrict, zie hierboven

PO-school, gebouwd oppervlak (2020 norm Delft) 100 per m2 3.378       6.743       Fase 1 (2200 m2): Kabeldistrict, zie hierboven

PO-school, gymzaal bij PO-school (norm Delft) 100 per m2 921          1.839       Fase 1 (600 m2): Kabeldistrict, zie hierboven

Voorzieningen in de openbare ruimte 107.284   208.897   in gebied zelf

STEDELIJKE VOORZIENINGEN

Cultuurplatform, footprint gebouw 100 per m2 3.000       3.000       Lijm&Cultuur, VMBO ja

VO-school, gebouwd vloeroppervlak (4 bouwlagen) grond 185 10.000     10.000     Kabeldistrict bij brug naar TU of Station 25%

VO-school, buitenruimte/fietsen grond 185 2.500       2.500       Kabeldistrict bij brug naar TU of Station

Zwembad (op termijn 10-15 jaar) grond 185 5.000       5.000       elders in Schieoevers-Noord

Flexibel gebouw "Aula" zie tekst zie tekst zie tekst Kabeldistrict, deel Schiehallen

Festivalterrein huidig 10.000     10.000     huidig terrein handhaven

Ateliers en broedplaatsen 60 per m2 24.000     24.000     mag verspreid, onder 1 beheer per 6.000 m2 kan



De ‘aula’:

Flexibel gebouw





Strategie

Gemeentelijke strategie:

1. Criteria en voorzieningen in 

ontwikkelkader

2. Supervisieteam: “Levend Schieoevers”

3. Combinaties voorzieningen

4. Partnerships met stedelijke partners

5. Ontwerpproces op ooghoogte: virtual 

reality

In anterieure overeenkomst vastleggen:

1. Gebiedscoöperatiel

2. PlintBV en betaalbare plintruimtes

3. Placemaking



“ De wijk van de toekomst is 
incompleet, intiem, inclusief 
en informeel”

Dank u wel!
Hans Karssenberg
partner en publiek ontwikkelaar STIPO
hans.karssenberg@stipo.nl
www.stipo.nl

mailto:Hans.karssenberg@stipo.nl
http://www.stipo.nl/

