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Gezamenlijke gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, 

Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden 

 



Het  Leidse metropolitane gebied  bestaat uit meerdere gemeenten met een eigen 

identiteit, uiterlijk, ruimtelijk/landschappelijke ligging en bebouwingsprogramma. 

Toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

Het gezamenlijk inwonersaantal is groter dan de stad Utrecht. Deze 4e stad van 

Nederland heeft vergelijkbare, maar ook andere kenmerken en opgaven, die we 

middels een gezamenlijke visie op 2040  willen oppakken.  





Die visie heeft als doel de economische vitaliteit van dit gebied te versterken. Dat 

gebied is een onderdeel van de Deltametropool met een eigen dynamiek en 

eigen ambities. 



Missie 
 

• Ruimtelijke economische 

ontwikkeling als vertrekpunt 

• De deltametropool 

• Het Leidse metropolitane gebied 

• Kracht door samenwerken met de 

Leidse agglomeratie 
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Wij liggen gunstig in het hart van de Deltametropool. Te midden van prachtige 

landschappen vormen wij een dynamische, welvarende kennisintensieve regio.  

Nergens zijn zoveel banen te vinden binnen 45 minuten reistijd.  

 

Het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Het vorige kabinet had bijna per abuis 

ESTEC wegbezuinigt. We komen ook steeds nadrukkelijker in de invloedsferen van 

Amsterdam en Den Haag/Rotterdam te liggen. De ambities van de buren kunnen 

concurreren met die van ons. Het Netherlands Institute for Space Research verhuist 

van Utrecht naar Amsterdam, met een investering van 40 miljoen euro.  Amsterdam 

heeft ook nog een Bio Science terrein dat wil groeien. 

 

Wij zijn ons daarvan bewust en moeten  kiezen wat dit betekent voor onze eigen 

ambities.  



Bron: Floris Alkemade Architect 

Concurrentie 



Onze ambities zijn vastgelegd in structuurvisies. Die raken inmiddels gedateerd. Als 

we die actualiseren moet dat passen binnen de nieuwe omgevingswet en een 

omgevingsvisie opleveren.  

 

Dat wij samen aan een visie op 2040 werken die, in elk geval voor Leiden, zal 

resulteren in een omgevingsvisie, heeft de aandacht getrokken van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Wij zijn uitgekozen als 1 van de 9 pilots van het 

ministerie om ervaring op te doen met de Omgevingsvisie.    

 

Omdat we een Omgevingsvisie maken staan we voor een nieuwe opgave. De 

opgave is verbreed omdat we een integrale visie maken voor een gezonde fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.  Hoever dit op het sociaal-

maatschappelijk domein komt, zullen we moeten ontdekken. 





Die integrale visie doet in elk geval uitspraken over: bouwwerken, infrastructuur, 

watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. 

 

Een Omgevingsvisie biedt als samenvoeging van structuurvisie, milieubeleidsplan, 

natuurbeleidsplan, infrastructuurvisie, waterbeleidsplan e.d. het integrale 

toetsingskader voor het ruimtelijke beleid. 

 
Het is kortom, nog een hele opgave, waar we allemaal van zullen leren. 





Die gezamenlijke visie zou terug moeten komen in de eerste hoofdstukken van de 

ruimtelijke documenten van de verschillende gemeenten, zodat de ruimtelijke 

ambities op hoofdlijnen gelijk zijn. 

 

Deze werkwijze heeft twee voordelen: 

1. de analyse die we maken hoeven we niet meer elk apart over te doen. Binnen 

de gestelde context kunnen gemeenten de lokale thema’s verder uit werken in 

een eigen omgevingsvisie of omgevingsplan.  

 

2. Voor de grens overstijgende gemeenschappelijke thema’s staan we sterker naar 

de provincie en het rijk .  



Rijk 

Provincie 

  

  

Lokale thema’s  Lokale thema’s  

Gezamenlijke Visie 

Lokale thema’s  

Omgevingsplan 
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Vanuit de gezamenlijk gedragen ambities wordt er al op verschillende domeinen 

samengewerkt. Die uitkomsten nemen we zoveel mogelijk over. Maar vragen 

iedereen wel wat er in 2040 gaat gebeuren. 
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Gezamenlijke ambities 



Voor deze gezamenlijke visie op de ruimte zijn we inmiddels bijna 2 jaar onderweg.  

 

Daarvoor is eerst met de vereniging Deltametropool onderzocht welke waarden 

onze gemeenten delen. Die zijn vastgelegd in het Manifest voor het Metropolitane 

gebied Leiden.  

 

Net voor de verkiezingen hebben de wethouders dit overgenomen als 

uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Na de verkiezingen hebben de wethouders hun betrokkenheid herbevestigd.  

 

Bovendien zijn ook Wassenaar en Noordwijk betrokken geraakt bij het proces.  
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De gedeelde waarden die in het Manifest worden benoemd zijn: mooi, open, sterk 

en compleet.  

 

Mooi: omdat we in mooie dorpen en steden in een mooi landschap wonen. 

Open: omdat je hier dankzij onze goede verbindingen goed kan komen, maar ook 

omdat deze omgeving altijd open heeft gestaan voor nieuwe ideeën en nieuwe 

mensen. 

Sterk: omdat wij dit met hoogwaardige werkgelegenheid combineren. 

Compleet: omdat wij elkaar zo aanvullen dat we samen een bijzonder 

aantrekkelijke combinatie van wonen, werken, recreatie en voorzieningen kunnen 

bieden.  

 

Deze waarden moeten terug komen in de gemeenschappelijke visie. 





De inzet is om de economische ontwikkeling in onze gemeenten te versterken. Dat 

kan niet zonder rekening te houden met de drie grote trends: 

 

De trek naar de stad zet door. Het stedelijke gebied groeit, de landelijke gebieden 

stagneren of krimpen. Of de landelijke kernen nabij de stedelijke gebieden de 

overloop juist zullen opvangen, wordt onderzocht. 



Trend 1 



Voor onze regio voorziet de Rijkstructuurvisie tot 2040 een groei van ongeveer 

30.000 woningen. In het beleid verschuift de aandacht ook naar de stedelijke 

gebieden.  

Trend 1 
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Bron: Structuurvisie Infrastructuur en ruimte (Den Haag, 2012) 78. 

Trend 1 



Maar aan de andere kant van de A4 begint volgens de Provinciale Structuurvisie 

het anticipatiegebied.  

 

Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het essentieel dat het land rondom het 

stedelijke gebied vitaal blijft. Als krimp niet kan worden voorkomen door te bouwen, 

hoe houden we dan de voorzieningen voor het agrarische gebied overeind?  

Trend 1 
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Bron: Programma ruimte, (Den Haag, 2014). 

Trend 1 



Verduurzaming: met het oog op de verdere toekomst dient gezamenlijk 

nagedacht te worden over klimaatbestendigheid, de energievoorziening en 

toekomstvastheid van onze omgeving.   

 

De dijken bij Katwijk en Noordwijk zijn weer op Delta-hoogte.  

 
Sinds Wilnis is bekend hoe kwetsbaar de veendijken worden bij droogte.  

Trend 2 



Trend 2 



Maar er is ook een opgave voor het teveel aan water. Die opgave gaat over de 

gemeentegrenzen heen.  

 

De wateroverlast in De Kooi en het Houtkwartier in Leiden en de Prinsessenbuurt in 

Oegstgeest worden door dezelfde bodemlaag veroorzaakt. 

Trend 2 



Trend 2 



Ook de bodemdaling van in het veenweide gebied trekt zich weinig aan van 

gemeentegrenzen of provinciegrenzen.  

 

Wat dit betekent voor nieuwe ontwikkelingen op de slappe bodem van 

bijvoorbeeld Kaag en Braassem is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat op termijn 

elke ontwikkeling in het veen de desbetreffende gemeente met een ‘eeuwig’ 

beheeropgave opzadelt.  

 

De gemeente is immers verantwoordelijk voor de infrastructuur.  

Trend 2 



Trend 2 



Natuurlijk gaat duurzaamheid ook over de energie opgave. De warmte rotonde 

biedt kansen. 

Trend 2 



En de bodemdaling van in het veenweide gebied.  

Trend 2 



Het Rijk ziet mogelijkheden op zee. Maar mogelijk is juist de toekomst aan de 

decentrale kleinschalige energieopwekking. Wij zullen de vraag moeten 

beantwoorden hoe duurzaam of zelfvoorzienend wij als samenwerkende 

gemeenten willen en wat dit betekent voor onze leefomgeving?.  

Trend 2 



Trend 2 



Trend 3 

Vergrijzing. De bevolking zal vergrijzen en ontgroenen. In 2040 is 25% van de 

bevolking ouder dan 65 jaar. Wat dat in algemene zin  zal betekenen voor onze 

gemeenten onderzoeken we met kennisinstituten als het Leiden Institute on Vitality 

and Aging. 

 

We weten inmiddels wel dat: 

1. de bevolking in stedelijk gebieden altijd al meer ouderen telt; 

2. de Rijnstreek heeft een oude bevolking. In 2040 is meer dan 45% ouder dan 65 

3. voorbeelden in Japan en Duitsland laten zien dat een rijke vitale oudere 

bevolking gunstig is voor de economie; 

4. minder gunstig is een ontwikkeling waarin ouderen door de hypotheekval 

gedwongen zijn in huizen te blijven wonen die niet meer voldoen. Of die 

ontwikkeling zich ook voordoet in gebieden met een gespannen woning markt 

is de vraag; 

5. als de vraag naar thuiszorg toeneemt van bijvoorbeeld 1:4 naar 1:9 zijn nieuwe 

oplossingen dringend gewenst; 

6. het vergijzingsvraagstuk een vitaliteitsvraagstuk is. Hoe veerkrachtig is de 

gemeenschap?   



Trend 3 

2012-16% 2025-20% 2040-25% 



Trend 4? 

Omdat we economische ontwikkelingen als uitgangspunt nemen twijfelen we nog 

over de vierde trend: flexibilisering. De arbeidsmarkt verandert. Het is de vraag of 

dit een kwestie is van conjunctuur, of dat er meer aan de hand is.  

 

Zeker is dat door de computers en robots concepten als werk en productie 

veranderen. Oxford University heeft onderzoek gedaan welk werk overgenomen 

kan worden door computers en robots. De schatting is dat ongeveer éénderde van 

de Nederlandse banen (2 à 3 miljoen)zal verdwijnen. Mogelijk gebeurt dit  in de 

komende 10 jaar. Het gaat dan vooral om banen in het middensegment van de 

arbeidsmarkt. Of het om verdringing of verschuiving gaat, weten we niet. 

 

Wat de ruimtelijke implicaties zijn: meer huur, kleinere woningen, productie etc. 

weten we nog niet, maar we moeten ons hier wel van bewust zijn. 

(Bron: J. Schattorie, (Deloitte) in Tegenlicht VPRO 22 maart 2015 



Bron: The Atlantic  
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Trend 4? 

http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/what-jobs-will-the-robots-take/283239/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/what-jobs-will-the-robots-take/283239/


Waar staan we nu? 

 

We weten welke waarden we delen. 

We weten wat de grote trends zijn. 

 

De opgave is een integrale afweging te maken met de ontwikkelingen die de 

leefomgeving raken. Dan gaat het ook over maatschappelijke ontwikkelingen, en 

daar een ruimtelijke vertaling voor te geven voor de fysieke domeinen, economie, 

wonen, bereikbaarheid, maatschappelijke en culturele voorzieningen, groen, 

water, milieu, en recreatie.  

 

Die inhoudelijke verdieping willen we niet alleen doen. We hebben de kennis nodig 

van onze collega’s en partijen in ons gebied. Daarmee gaan we nu aan de slag. 



4 waarden: 
mooi, open, 

sterk, compleet 

Trek naar de stad 

Duurzaamheid 

Vergrijzing 

Concurrentie 

Wonen 

Werken 

Bereikbaarheid 

Voorzieningen 

Recreatie 

Groen 

Water 

Zorg 

Demografie 

Man/vrouw 

Voorzieningen 

Recreatie 

Vitaliteit 

Bodem 

Water 

Milieu 

Energie 

Kennis 

Monetaire groei 

Technologie 

Bereikbaarheid 

War of talent 



 

In de tussentijd hebben we ons wel verdiept in de ruimtelijke structuur van ons 

gebied. Daar gaat de volgende presentatie over.  

 

In het eindproduct krijgen de inhoudelijke resultaten een ruimtelijke vertaling en 

komen beide sporen samen.  
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Vragen nu?  

Vragen later: Fred Goedbloed  

toestel: 7693 
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Omgevingsvisie 2040  CENTRAAL HOLLAND
Omgevingsvisie 2040
 stand van zaken april 2015



In het Manifest voor het Metropolitane Gebied van Leiden zijn de urgentie, de waarden en de 
ruimtelijke structuren geïdentificeerd.



MOOI
HET METROPOLITANE GEBIED LEIDEN

OPEN



De Oude Rijn en haar oevers
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Ruimtelijke structuren

De elementaire ruimtelijke structuren die Leidse regio samenbinden bestaan uit:

De Rijn en zijn oevers. 
De rivier is bepalend voor het beeld van de regio en de onderliggende geomorfologische gegevenheden. 
De rivier vormt zowel ruimtelijk als cultureel de satéprikker die verschillende gemeenten.
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De Kernen: diversiteit en synergie van 
de afzonderlijke delen
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De kernen. 
De grote diversiteit van de verschillende historische kernen, de nieuwe werk- en cultuurcentra zorgen 
voor een rijk pallet aan voorzieningen. Diversiteit is de sterke kracht van het gebied en geeft synergie 
aan de afzonderlijke delen.



De Kernen: diversiteit en synergie van 
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De Landschappen (en de kust)

El
em
en
ta
ir
e 
ru
im
te
li
jk
e 
st
ru
ct
ur
en

De Hollandse landschappen. 
Het aaneengesloten bebouwde gebied wordt omgeven en doorweven met sterke typisch Hollandse 
landschappen: de zee en duinen aan de westzijde, de bollen en plassenwereld aan de noordzijde, 
de veenweide landschappen aan de oostzijde en de landgoederen aan de zuidzijde. Sterke en 
aantrekkelijke landschappen op loop- of fietsafstand van ieders huis.



De Landschappen (en de kust)

El
em
en
ta
ir
e 
ru
im
te
li
jk
e 
st
ru
ct
ur
en



De snelle assen. 
De A4 en A44 bieden een snelle verbinding met Amsterdam en Schiphol en de metropool Den Haags/
Rotterdam, ondersteund door het nationale railnet. In combinatie met de N11 en het spoor naar Utrecht is 
dit een van de gebieden  met de meeste banen binnen 45 minuten reistijd.
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Het Langzaamverkeersnetwerk
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Het langzaam verkeersnetwerk. 
Door de compactheid van de regio kan het fietsnetwerk het gebied goed ontsluiten. De basis is hiervoor 
al gelegd.



Het Langzaamverkeersnetwerk
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Als de structuurvisies van de verschillende gemeenten aan elkaar getekend worden levert dat geen 
gezamenlijke visie op. Sterker, het toont aan dat er op de verschillende grensgebieden nogal wat 
afstemming noodzakelijk is. Daarbij komt dat de vigerende visies niet verder vooruit kijken dan 5 a 10 
jaar, terwijl we inmiddels hebben begrepen dat het Leidse metropolitane gebied voor enkele wezenlijke 
keuzes staat die van belang zijn voor het functioneren van het gebied over 15-25 jaar.



Gecombineerde Structuurvisies

Wonen / Gemengd
Herontwikkeling en nieuw te ontwikkelen 

Bedrijven / Kantorengebied
Herontwikkeling en nieuw te ontwikkelen

Landschap Buitengebied

Groen / Recreatief

Parken

Sportvelden

Recreatieve / Ecologische verbinding

Langzaamverkeer Hoofdroute

Waterstructuur

Zichtlijn

Groene verbinding

Structuurvisies

OV verbinding

Nieuwe langzaamverkeersroute

Langzaamverkeer Secundaire route

Verkeerstructuur

Spoorverbinding

1 KM N

Bos

Lanen 



Bebouwde omgeving

Open vingers

Groene hart
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4 gedeelde waarden
Het manifest voor het metropolitane gebied Leiden beschrijft 4 waarden die voor deelnemende 
gemeenten van belang zijn en als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling gedeeld worden.

Open. 
Het gebied heeft een open karakter. Zowel ruimtelijk, in de mooie landschappen en open (inter)nationale 
verbindingen, maar ook kenmerkt het gebied zich door haar openheid naar anderen.
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Bebouwde omgeving

Open vingers

Groene hart

Water
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Mooi - vlak

Leliijk - vlak

Mooi - lijn

Lelijk - lijn

1 KM N

Mooi. 
Met een veelheid aan monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, molen- en landgoedbiotopen 
en beschermde natuurwaarden is er veel moois aanwezig dat het waard is te behouden en verder te 
versterken en uit te bouwen.
Tegenover het moois staat een opgave om de “lelijke” delen aan te pakken die zwaar drukken op het 
moois.
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Kantoren

Bedrijventerreinen

Zorg

Onderwijs

Musea

PDV

Winkelcentra

Leegstand - Kantoor

Leegstand - Winkel

Leegstand - Bedrijf

Leegstand - Overig
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Sterk. 
De economische kracht van het gebied bevindt zich zowel in de kern van het bebouwd gebied, met 
bijvoorbeeld de Bio Life Science, als in de randen met bijvoorbeeld het agrarisch toerisme van de 
Keukenhof. Waar mogelijk wordt de interactie tussen de verschillende sterke onderdelen bevorderd.



Sterk

Ge
de
el
de
 w
aa
rd
en
 a
ls
 u
it
ga
ng
sp
un
t

Kantoren

Bedrijventerreinen

Zorg

Onderwijs

Musea

PDV

Winkelcentra

Leegstand - Kantoor

Leegstand - Winkel

Leegstand - Bedrijf

Leegstand - Overig

1 KM N



Compleet. 
Dit gebied dat is opgebouwd uit verschillende steden en dorpen, kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een compleet en complementair aanbod aan voorzieningen, landschappen, economische krachten 
en woonmilieus. Het behouden en versterken van dit pallet is het streven alsook het zoeken naar die 
zaken die eventueel nog ontbreken en het geheel kunnen versterken.
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<1800
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1800

Inwoners 1670
Leiden: 70.000

Inwoners 1800
Leiden: 28.000

Historische groei

De historische groei van  het gebied laat een steeds sneller transformerende omgeving zien.



<1800
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1800

Inwoners 1670
Leiden: 70.000

Inwoners 1800
Leiden: 28.000



1900
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1900

Inwoners 1899
Leiden: 53.640

De 19e eeuw toont een beeld van een stevige stad in een open landschap met vele kleine dorpen.



1900
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1900

Inwoners 1899
Leiden: 53.640



Tot de 2e Wereld Oorlog vindt uitbreiding van het bebouwd gebied voornamelijk plaats langs de 
verbindingswegen, waardoor lintbebouwing ontstaat.



1930
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1930

Inwoners 1931
Leiden: 70.825



1945
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1945

Inwoners 1947
Leiden: 83.999

De uitbreiding van de dorpen en steden is tot vlak na de oorlog nog aan de dorpen en steden gebonden. 
Elke kern is herkenbaar en heeft een zelfstandige positie in het landschap.



1945
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1945

Inwoners 1947
Leiden: 83.999



Met de wederopbouw (in de 60-er jaren) wordt een grote stap gezet in het aaneengroeien van de 
verschillende dorpen en steden. De meeste woonbebouwing wordt in de tussengebieden gerealiseerd.



1960
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1960 

Inwoners
Leiden: 96.440
Regio: 208.942



1975
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1975

Inwoners
Leiden: 97.913
Regio: 257.263

Als daar in de 70-er jaren ook nog bedrijfsterreinen bij komen is de ruimtelijke leesbaarheid van het 
gebied verdwenen. De verschillende gemeenten bestaan nog, maar door de aaneengesloten bebouwing  
ishet niet meer helder of je nu in Oegstgeest of in Valkenburg of Rijnsburg bent. Daarbij komt dat de kris 
kras bewegingen vanaf dat moment alleen maar sterker zijn geworden. Men woont in de ene gemeente, 
gaat recreëren in de andere en naar school of werk in de volgende gemeente. De start van een 
samenhangend gebied is gemaakt.
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reeds aanwezig in 1975
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1985
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1985

Inwoners
Leiden: 104.668
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De decennia die daarop volgen laten een verdere verdichting van het gebied tussen Noordwijk en 
Zoeterwoude zien.
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1995
Deel van de Huidige bebouwing 
reeds aanwezig in 1995
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1985-2013
Deel van de Huidige bebouwing 
gebouwd tussen 1985-2013

Inwoners 1985
Leiden: 104.668
Regio:   276.697 

Inwoners 2013
Leiden: 119.800
Regio:   326.679

De afgelopen 30 jaar is metropolitaine gebied Leiden met zo’n 50.000 inwoners gegroeid.. 
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2014-2040
Projectie bebouwing 1985-2013

Als we nogmaals zo’n periode vooruit kijken kunnen we laten zien wat diezelfde groei voor het gebied 
zou kunnen betekenen. Niets wijst er op dat de komende tijd anders zal  zijn dan de afgelopen periode.



2014-2040
Projectie bebouwing 1985-2013



Naar een samenhangende stedelijke regio

Het gebied is dus gegroeid van een stelsel van dorpen en steden in het landschap naar een 
samenhangend stedelijk gebied. Een gebied dat bovendien steeds meer vervlochten raakt met de sterke 
buren Amsterdam en Den Haag/Rotterdam.



Naar een samenhangende stedelijke regio
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Aantal inwoners in Leiden 
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Een stedelijk gebied dat gezien het inwonersaantal van de 4e stad van Nederland is.

Een gebied dat voor 1960 nog werd gedomineerd door de Gemeente Leiden, maar waarvan diezelfde 
gemeente in 2014 nog maar 1/3 van het aantal inwoners levert. De grootste groei heeft de afgelopen 
jaren dus in de omgeving van Leiden plaats gevonden. Ook voor de komende jaren zal dat zo blijven. 
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Geplande woningbouwprojecten

Een gebied dat al anticipeert op de groei van de Randstad, maar slechts voor de helft van het door het 
Rijk voorziene aantal woningen (van 30.000) in de plannen heeft verwerkt.

Van de geplande woningbouwprojecten zoals ze in de lopende structuurvisies staan nemen Katwijk en 
Leiden ieder 1/3 van het totaal op en de overige gemeenten (voor zover bekend) de rest. Dit alles leidt 
tot een groei tot 2025 van ongeveer 20.000 woningen op.
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Geplande woningbouwprojecten



De gemeenten lopen tot aan hun grenzen vol en met name de grensgebieden laten een ruimtelijke 
grensoverstijgende opgave zien die we gezamenlijk onderzoeken. 





Keuzes
Dit gebied heeft keuzes te maken. Op het gebied van werkgelegenheid, woningbouw, vervoer, 
voorzieningen, landschap, energie en water.
Keuzes die we sectoraal met elkaar doornemen. 

Voorbeeld: lukt het ons om een vooruitstrevend openbaar vervoersysteem met elkaar te ontwikkelen of 
gaan we over op meer individueel zelfsturend toekomsttransport. 

Oefening 1: Keuzematrix   
Vereniging Deltametropool     
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Voorbeeld: liggen de nieuwste woningbouwlocaties binnen bestaand bebouwd gebied of zijn er buiten 
het bestaande stedelijke gebied nog onbebouwde gronden aan te wijzen waar stads- en dorpsuitbreiding 
kan plaats vinden.
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3 Modellen:

1 Kennismetropool
2 Klein Holland
3 Kwaliteit van de kernen

Oefening 2: van keuzes naar modellen   
Vereniging Deltametropool     



Internationale voorbeelden
Keuzes in het ene domein hebben altijd gevolgen voor het andere domein. Nieuwe woningbouwlocaties 
heeft gevolgen voor natuurontwikkeling; infrastructuurontwikkeling biedt economische 
ontwikkelingsmogelijkheden.
Wat dat kan betekenen is onderzocht door verschillende internationale regio’s die een sterke eigen 
identiteit hebben als voorbeeld te nemen voor onze omgeving. Door de ruimtelijke keuzes elders 
gemaakt zijn te vertalen naar ons gebied zijn 3 modellen op papier gekomen. De modellen zijn 
instrumenteel en maken vooral helder hoe de keuze voor het een gevolgen heeft voor de volgende 
keuzes en welk eindbeeld dit oplevert. 

Kennisregio Turijn
In Turijn is ingezet op herontwikkeling van leegkomende bedrijfsterreinen in het hart van de regio. Dat 
samen met de inzet op een openbaar vervoerssysteem dat ver de regio in reikt heeft de regio een 
nieuwe krachtige boost gegeven. Dat heeft de economie aangejaagd, nieuwe woonmilieus toegevoegd 
en het voorzieningenniveau opgekrikt.
Het maken van soortgelijke keuzes voor onze omgeving zou daarmee kunnen leiden tot een krachtiger 
positie als internationale kennisregio binnen de Deltametropool waarmee de gezamenlijk gedeelde 
waarden open en sterk verder worden opgepoetst.
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REGIO INZET À LA TURIJN:
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Landschapspark Ruhrgebied
In het Ruhrgebied hard gewerkt om de weggevallen industrie te compenseren. Hier is ingezet op 
grootschalige landschapsontwikkeling in combinatie met cultuurontwikkeling. Het beeld van een grauw 
kolengebied is daarmee getransformeerd naar een aantrekkelijke groene woon- en recreatie omgeving 
met prachtige voorzieningen.
Voor onze omgeving zou het betekenen vooral aan de slag te gaan met de waarden mooi en compleet 
waarmee onze regio de aantrekkelijke woon- en cultuuromgeving van de Deltametropool kan 
worden. Te vergelijken met een Holland in het klein; hier is alles van zee tot plassen en bollen, van 
mooie dorpskernen en historische relicten, maar met hedendaagse toevoegingen en sterke culturele 
programmering.
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REGIO INZET À LA RUHRGEBIED:



Kernenregio Helsinki
Helsinki heeft gewerkt aan een sterke omgeving met woongebieden die nauw vervlochten zijn met 
voorzieningencentra en het landschap. Gezamenlijk leunen ze op een sterke kern met internationale 
betekenis.
Met eenzelfde keuzepakket zou onze omgeving inzetten op het sterker maken van de bestaande kernen 
middels een uitgekiend systeem van infrastuur en het compact organiseren van werk en wonen. 
De waarden sterk en compleet worden hiermee verder doorontwikkeld en vergroot.
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REGIO INZET À LA HELSINKI:



De 6 grenstroken
De 3 modellen zijn in een reeks van workshops samen met de betrokken gemeentes geprojecteerd op de 
6 grensgebieden: Kust, Zuid, Noord, Rijn, A4 en A44.

Oefening 3: Toetsing modellen op de 6 grensgebieden  





Het doel van de workshops is tweeledig: inhoudelijk en procesmatig. Inhoudelijk wordt lokale kennis van 
het gebied gedeeld, procesmatig leren de betrokken partijen elkaar kennen en met elkaar samenwerken.

Oefening 3: Toetsing modellen   





We zijn gewend om te denken vanuit onze eigen gemeentes, eventueel kijkend naar wat de buren doen.
De Omgevingsvisie is een schaalsprong, maar we moeten ook niet vergeten dat we er samen, als regio, 
sterker voor staan in de Randstad. 
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We zijn en blijven onderdeel van de Randstad. 

Er zijn veel manieren waarop we een krachtig onderdeel van de Randstad kunnen zijn en veel themas 
waar we gezamelijk op kunnen inzetten.     

De vraag is wat voor onderdeel willen we zijn? 

En hoe willen we dat voor elkaar krijgen? 
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Proces
Het maken van keuzes doen we niet alleen. Een uitgebreid participatieproces zal voor een gedragen 
visie zorgen die in de loop van dit jaar in concept verschijnt. 
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Dit document is een stand van zaken van de Regionale Omgevingsvisie 2040
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