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Wie ben ik?

• Huub Hooiveld
• Planoloog/strategisch adviseur/docent
• gemeente Apeldoorn
• Gastdocent Van Hall-Larenstein
• planvanhuub@gmail.com
• 06 – 46 000 883
•  HANDOUTS + FILMPJES: 

www.planvanhuub.nl

Wanneer wat?
PLANOLOGIE
• 4/2 —> introductie (MS-teams)
• 11/2 en 25/2 —> college 1 en 2 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 3/3 —> vragenuur (MS-teams, vrijdag 26/2 vragen aanleveren)
• 11/3 en 18/3 —> college 1 en 2 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 25/3 —> vragenuur/terugblik (MS-teams, vrijdag 19/3 vragen aanleveren)

WERKCOLLEGE SCENARIO's
• in 3 groepen
• MS-teams
• 2/3 (groep 1 en 2), 4/3 (groep 3)

Wat gaan we doen?

PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1) planologie: wat & waarom?
2) instrumentarium
3) plannen maken is een proces!
4) landschap + Europa



1-WAT IS RUIMTELIJKE ORDENING?
Ruimtelijke ordening / planologie

• proces waarbij de overheid de 
bestemming van een gebied kiest

• rekening houdend met alle behoeften en 
wensen, om zo conflicten te voorkomen 
of te beperken

Geen conflicten…? Ruimtelijke ordening gaat over orde...



en netheid! Wij houden niet van chaos!

En verdwalen ook niet graag… …duidelijkheid is fijn



En geen Belgische toestanden Onze ruimtelijke ordening is daarom wereldberoemd!

2-WAAROM RO? Ruimtelijke ordening

• Nederland = dichtbevolkt
• Te weinig ruimte voor alle wensen
• Overheid als scheidsrechter:

– Overzicht
– Algemeen belang
– Zorgvuldig afwegen

• Maar niet neutraal!
– De overheid is politiek
– De overheid heeft soms meerdere petten



Doel = goede ruimtelijke ordening

Hier is vaak geen eenduidige politieke opvatting over!
Bovendien verandert dit in de tijd!

Ruimtelijke ordening = politiek

De petten van de overheid Gemeente als grondeigenaar



RO-SCHEMA 3-TRENDS & ONTWIKKELINGEN 
VRAGEN RUIMTE

Opdracht

Bedenk in tweetallen (ca.10 minuten) wat volgens jullie op dit moment 
de belangrijkste trend is voor de ruimtelijke ordening van Nederland

Tien trends/ontwikkelingen in RO
1. Bevolking (demografie)

• huishoudensverdunning, vergrijzing, krimp & groei
2. Toenemende/veranderende (auto)mobiliteit

• meer auto’s, auto delen, elektrisch (fietsen), zelfrijdend
3. Energietransitie

• van het gas af, duurzame opwek (wind en zon), waterstof?
4. Klimaatverandering

• wateroverlast, hittestress
5. Internet & technologie

• internet of things, smart city, footloose
6. Maatschappij 3.0

• mondige burger, partcipatie 
7. Leegstand

• winkels, kantoren, stallen
8. Landbouw & platteland in verandering

• schaalvergroting en verbreding
9. Het toenemend belang van recreatie

• 2e huis, iets beleven
10.Aandacht voor gezondheid en voedsel 

• eten en bewegen



1-Bevolkingsontwikkeling (demografie)

• Huishoudens (gezinnen) kleiner
• Huizen groter
• We worden ouder
• Groei & krimp

Huishouders worden kleiner…
maar woningen worden groter

GWB daalt

M3 stijgt• Woningoppervlakte in Nld gemiddeld = 65 m2 (2018)
• In België en Duitsland ca. 120 m2

de uitzondering bevestigt de regel… En we worden ouder…
1950

2020



…maar blijven langer fit en mobiel! Ouderen en openbare ruimte

actieve ouderen in de ochtendspits… We groeien nog steeds door



maar regionaal grote verschillen

Brummen: groei

Bronckhorst: sterke krimp

Zwolle: sterke groei 

Dit kan ook weer snel veranderen…

Zoals met de huizenmarkt… 2-Steeds meer auto’s in Nederland



Autokilometers versus OV Auto’s en openbare ruimte

Of toch gebruik in plaats van bezit? Elektrisch? Zelfsturend?



Verkoop elektrische auto’s

0,2	%	van	alle	auto’s	in	
Nederland	zijn	elektrisch

3-Energietransitie
• in 2050 90 procent minder CO2  
• klimaatverandering tegen gaan
• van fossiele brandstoffen naar 

duurzame energie

Wind? Of toch liever zon?



Biomassa? 4-Klimaatverandering

Het water stijgt

Extremer weer Klimaat en openbare ruimte



5-Internet en technologie

Iedereen een smartphone

Alles aan de wifi

Smart city Smart technology



We worden footloose

• De wereld wordt kleiner
• Bedrijven en huishoudens “footloose” 
• Traditionele vestigingseisen, zoals 

nabijheid minder van belang

Footloose

6-Samenleving 3.0

• Participatie samenleving, burgerinitiatief, 
burgerkracht, do it yourself, etc.

• Opkomst van collectieven
• Burger neemt overheidstaken over
• Informatie, community, etc  

Samenleving 3.0



Collectief wonen

Vriendenerf Olst

7-Leegstand

lege stallen Leegstand als bron voor vernieuwing



8-Landbouw en platteland veranderen

Intensief of extensief? Wereldmarkt of meer lokaal? 
Bulkproductie of hogere prijs?

Of iets anders gaan doen?

9-Recreatie en toerisme steeds belangrijker  Indoor golf? Bergbeklimmen?



Tweede huis?! 10-Aandacht voor voedsel en gezondheid

Food is the new fashion Stadslandbouw



Conclusie trends & ontwikkelingen

• RO gaat over:
• Nieuwe ruimtevragen
• Veranderend gedrag
• Ontwikkelingen uitlokken / bijsturen / tegengaan

• Hoe maakbaar is de samenleving?


