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De verschillende invalshoeken van waaruit de studenten opereren met 
hun eigen vocabulaire en hun eigen specifieke benaderingswijze zullen 
wellicht leiden tot een meer afgewogen besluitvorming wat betreft 
de inrichting van de openbare ruimte. De studenten zullen worden 
opgedeeld in zes kleine groepjes, zodat de samenstelling van de groep 
varieert en uit verschillende disciplines bestaat.

De multidisciplinaire workshop wordt gevolgd 
door studenten planning, economie, stedenbouw, 
verkeerskunde en landschapsarchitectuur. Tijdens 
deze workshop wordt geprobeerd antwoord te geven 
op de vraag; Hoe realiseer je toegevoegde waarde 
met behulp van groen? 
De herinrichting van de openbare ruimte kan leiden 
tot een kwalitatief hoogwaardigere samenstelling. De 
waardering  voor een dergelijke verbetering uit zich 
in de meerwaarde van ontroerend goed.

In een zolderkamer in het Stayokay in Soest, dat tijdelijk is ingericht als 
werkatelier voor het project Value Added Planning werken studenten 
aan de opdracht. Deze studenten  die door hun verschillende disciplines 
allemaal een andere invalshoek hebben, werken samen aan een 
deeluitwerking van het plangebied in Amersfoort. Deze workshop 
georganiseerd door Hogeschool van Hall en Larenstein werd dit jaar 
voor het eerst gehouden van 21 tot 24 oktober.  Dit rapport is gemaakt 
in het kader van het Value project en KIGO Voorbeeldstad Amersfoort.

Hoe realiseer je 
toegevoegde waarde 
met behulp van groen?

Gemeente Amersfoort stelt:
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Woensdag 21 oktober

Rond 2 uur zijn alle personen die meedoen aan deze workshop 
gearriveerd in het Stayokay. In een inleiding verzorgd door Arno 
Goossens van de gemeente Amersfoort, wordt er uitleg gegeven over de 
structuur(visie) van Amersfoort. Met name de groen blauwe structuur en 
de doelen die in de toekomst bereikt zullen worden kwamen aan bod. 
Ook de projecten waar men nu al mee bezig is, worden uitgelicht. De 
ambities die de gemeente Amersfoort nu heeft zijn; 
•	 Het	herstellen	van	de	parken	Randenbroek	en	Vosheuvel	
•	 Het	verbeteren	van	de	beek	(als	drager,		ecologie	en	recreatie)
•	 Verbindingen	maken	

Bij de deelgebieden moet worden nagegaan 
wat het effect van ‘Value Orientated Planning’ 
kan zijn voor het te ontwikkelen vastgoed door 
het creëren van groen.

De deelgebieden het zwembad, het ziekenhuis en Randenbroek- zuid 
werden zowel tijdens het fietsen als tijdens de presentatie toegelicht.
Het zwembad zal worden verplaatst, hiervoor komt deels groen en een 
aantal stadsvila’s terug.
Het Elisabeth ziekenhuis zal worden verplaatst, hiervoor zullen twee 
groengebieden worden ontwikkeld en ingericht zodat de verbinding 
tussen park Randenbroek en Vosheuvel wordt verbeterd. Ook zullen er 
300 appartementen worden gerealiseerd.
Verder  zal er aan de zuidoost kant van het Heiligenbergerbeekdal een 
nieuwe wijk (Randenbroek- Zuid) worden ontwikkeld. Deze deelgebieden 
worden over zes groepjes verdeeld, zodat ieder deelgebied in het 
tweevoud wordt uitgewerkt

Tussen het fietsen door werd 
er  informatie gegeven en werd 
er verteld over de ambities die 
de gebieden hebben
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Na het diner werden er 2 lezingen gegeven 
verzorgt door Jan Bervaes en Terry van Dijk.
Enkele interessante statements van Jan Bervaes 
oud werknemer vastgoed/ beheer bij Alterra. 
In deze lezing verteld hij over de prijsvorming 
van ontroerend goed in relatie tot ligging aan 
groen- en watergebieden.

•	 Als	je	weet	wat	groen	oplevert	voor	
ontroerend goed dan kun je als je dit weghaalt 
berekenen hoeveel schade je oploopt.
•	 Beleid	gaat	vaak	zo	langzaam	dat	je	
vaak na jaren toch nog up to date bent.
•	 Uit	onderzoek	blijkt	dat	water	
grenzend aan de voorkant van een gebouw 
de transactiekosten van het ontroerend goed 
weinig doet stijgen, grenst het water echter 
aan de achterkant dan stijgt de prijs met 
minimaal 10%. 
•	 Een	groene	stad	trekt	hoger	opgeleidde	
mensen aan waardoor bedrijven naar deze 
steden toetrekken.
•	 Op	nationaal	niveau	kiest	de	werknemer	
voor groen, rust  en veiligheid in zijn 
omgeving, op nationaal niveau bepaald het 
belastingklimaat en arbeidswetgeving of de 
werknemer voor dit land kiest.
•	 Mensen	hebben	behoefte	aan	een	
wandelrondje van driekwartier (3,5 km) deze 
mogelijkheid wordt alleen te weinig geboden in 
de directe woonomgeving. 

‘‘Een groene stad trekt hoger 
opgeleidde mensen aan 
waardoor bedrijven naar deze 
steden toetrekken.’’

En enkele statements uit de mond van Terry van 
Dijk werkzaam als planoloog bij Alterra. In de 
lezing stelt hij de vraag of economisch waardevol 
groen wel tot investeringen in groen leidt.

•	 Groen	hoeft	niet	rendabel	te	zijn
•	 Veel	waarde	kun	je	wel	vaststellen	maar	
niet verzilveren, omdat het innen te duur is of 
het juridisch niet mogelijk is.
•	 Je	kunt	niet	berekenen	of	een	2e	
exemplaar van iets dat al bestaat rendabel is
•	 Als	je	economisch	gaat	denken	moet	je	
ook het proces begrijpen
•	 Een	economische	studie	is	leidinggevend	
maar niet bepalend
•	 De	trend	landelijk	willen	wonen	neemt	
weer af.

‘‘Veel waarde kun je wel vaststellen maar niet 
verzilveren, omdat het innen te duur is of het 
juridisch niet mogelijk is.’’
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Donderdag 22 oktober

De groepen beginnen met de beelden van het plangebied nog vers op 
hun netvlies te schetsen en ideeën te opperen. Regelmatig wordt er even 
naar een ander groepje gelopen omdat men ondervind dat er toch meer 
in context moet worden gedacht. Vaak grenzen de deelgebieden aan 
de ander, en door in een groter context te denken kunnen er vaak door 
middel van verbindingen gebieden beter op elkaar worden aangesloten. 
Aan de hand van kleine principe tekeningen lichten de studenten de ideeën 
toe.

Opvallend zijn de discussies die er tussen, en 
in de groepjes gevoerd worden tijdens het 
groepswerk.

Opvallend zijn de discussies die er tussen, en in de groepjes gevoerd 
worden tijdens het groepswerk. De manier van denken is duidelijk 
verschillend. Zo denken de landschapsarchitectuur studenten aan wat 
er in het gebied mogelijk is, terwijl de studenten planologie al meteen 
kijken naar wat haalbaar is.
De studenten worden tijdens dit proces begeleid door personen 
met verschillende vakmatige achtergrond. Doordat de personen met 
de studenten en het ontwerp meekijken en de mogelijkheden en 
knelpunten van het plan laten zien, wordt het plan vanuit allerlei kanten 
bekeken. Ook wordt er vanuit het oogpunt van de gemeente naar het 
project gekeken, want vooral het kostenaspect is zeer belangrijk. Wat 
kost het plan, en wat levert het plan op, nu en in de toekomst voor de 
gemeente Amersfoort? 

De landschapsarchitectuur studenten 
denken aan wat er in het gebied 
mogelijk is, terwijl de studenten 
planologie kijken naar wat haalbaar is.



Na een aantal uren flink schetsen worden de 
tussentijdse resultaten getoond. Opvallend 
is dat beide groepen met het deelgebied het 
water als hoofdlijn hebben genomen, en dat 
ze bij het realiseren van de nieuwe woonwijk, 
het groen verbinden voorop stellen. Bij het 
verplaatsen van het zwembad zijn beide 
groepjes van mening dat het landhuis met de 
bijbehorende zichtlijn erg belangrijk is. 

Toch zijn er de nodige aandachtspunten, veel 
groepen hebben namelijk nog niet voldoende 
naar het financiële aspect gekeken. De meeste 
groepjes hebben nog niet nagedacht over wat 
de huizen op zullen leveren. 
Ook over de ligging en de zonkant van de 
huizen is nog onvoldoende vastgelegd. 
De groepjes zijn veel bezig geweest met 
de nieuwe bebouwing in te passen in de 
bestaande, om conflicten te voorkomen. Het 
commentaar hierop is dat de huidige bewoners 
waarschijnlijk toch wel gaan klagen als er iets 
gebouwd gaat worden.

Wat kost het plan, en wat 
levert het plan op, nu en in de 
toekomst voor de gemeente 
Amersfoort?
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Na het eten worden er nog een aantal lezingen 
gegeven door Frank van Genne  en 
Rϋdiger Amend.

Frank van Genne lector vastgoed, werkzaam 
bij Interra. In de lezing verteld hij over de 
waarde van vastgoed in samenhang met 
omgevingsfactoren.

•	 Iedere	mens	past	in	een	doelgroep
•	 Mensen	maken	keuzes	zodat	ze	kunnen		
laten zien wie ze zijn, en waar ze bij horen.
•	 Mensen	vinden	attracties	vaak	waardevol	
als ze er voor moeten betalen.
•	 Hoog	groen	ervaart	men	als	een	ruime	
open omgeving.
•	 Als	je	iets	maakt	dat	echt	bijzonder	
en uniek voor die plek is, dan komen daar de 
mensen op af.
•	 Je	kunt	voorspellen	hoe	mensen	
reageren en of men er wil wonen
•	 Als	je	iets	nieuws	op	de	markt	brengt	
moet je jezelf de vraag stellen; wat wil deze 
groep en wat kan ik toevoegen om het 
aantrekkelijker voor hen te maken

Rϋdiger Amend mede-eigenaar van het 
landschapsarchitectuur bureau LA- BAR in 
Berlijn. In zijn presentatie laat hij zien hoe 
de Value Added Planning in Berlijn in elkaar 
steekt.

•	 In	Duitsland	is	de	trend	dat	steden	
krimpen, in Nederland groeien de steden.
•	 Groen	verkoopt,	net	als	water	en	
promenades gebruikt men deze ingrediënten 
om het door middel van reclame aan de man te 
brengen.
•	 Sommige	mensen	willen	de	plekken	
waar de Duitsers niet trots op zijn veranderen, 
andere zien dit als een stukje geschiedenis en 
doen er alles aan om het te behouden.
•	 In	Berlijn	worden	vaak	bouwterreinen	
verkocht, en blijven hierna lang braak liggen. 
Deze terreinen worden vaak omgevormd tot 
‘’Nood’’ tuinen. Sommige van deze noodtuinen 
vallen zo goed uit, en worden zoveel gebruikt 
dat er veel ophef ontstaat als het bebouwd 
wordt. De vraag wordt dan soms ook gesteld of 
het niet braak moet blijven.
•	 Oningerichte	plekken	worden	vaak	door	
gebruikers ingericht en gebruikt.

‘‘ Mensen maken keuzes zodat 
ze kunnen laten zien wie ze zijn, 
en waar ze bij horen.’’

‘‘ Groen verkoopt, net als water en 
promenades gebruikt men deze ingrediënten 
om het door middel van reclame aan de man 

te brengen.’’

‘‘ Oningerichte plekken in 
de stad worden vaak door 

gebruikers ingericht en 
gebruikt.’’
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Vrijdag 23 oktober

De groepjes gaan gelijk aan het werk, met het commentaar van de 
dag ervoor in hun achterhoofd. Want er moet nog genoeg gebeuren. 
Er wordt overlegd en de taken verdeeld. Concept tekeningen worden 
uitgewerkt tot eerste schetsen van het deelgebied, huizenprijzen 
berekent en ruimtelijke doorsneden gemaakt. Na het feedback van de 
vorige dag is iedereen weer fris en weet iedereen weer wat er nog moet 
gebeuren.
Vooral het vaststellen van de huizenprijzen neemt de nodige tijd in. Er 
wordt berekend aan de hand van referentiehuizen uit de omgeving wat 
het nieuw te bouwen huis oplevert. Doordat de geplande huizen van 
grote verschillen, komt er ook een grote diversiteit aan huizenprijzen 
uit. 

De vraagt rijst op wat de woningprijs doet als 
je ergens tegenaan kijkt, in plaats van erover 
heen. Niet alleen het bouwen van huizen kost 
geld, maar ook het kopen en slopen van de 
bestaande bebouwing. Hierdoor ontstaat een 
gepuzzel hoeveel huizen er geplaatst moeten 
worden op quitte te spelen, en waar deze dan 
geplaatst moeten worden. Ook wordt er druk 
op het internet en in eigen bestanden gezocht 
naar juiste referentiebeelden, en gekeken waar 
en hoe deze kunnen worden toegepast.

Bij sommige groepjes waren de ideeën bij de tussentijdse 
presentatie wel aanwezig, maar niet voldoende uitgedacht 
. Hierdoor was het verhaal vaak warrig, en kwamen de 
plannen onvoldoende uit de verf. Vandaag zie je de 
groepjes dieper op de materie in gaan, ze kijken waar 
en waarom ze iets willen. Hierdoor onderbouwen ze 
hun verhaal beter en ontstaat er een duidelijk concept. 
Ook wordt er gekeken naar duurzame oplossingen zoals 
waterberging. Wat opvalt is dat de plannen groen zijn.

De meeste studenten landschap zijn vooral bezig met ontwerpen, hierdoor komen de rekentaken 
vaak op de schouders van de andere studenten te liggen. Het is duidelijk dat de studenten hun 
tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken, en dat zie je terug in de taakverdeling in de groepjes.
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De zon zorgt op deze dag voor de nodige 
onderbrekingen in het teken, reken en typewerk. 
Gedurende de dag is de opbouwende spanning 
voelbaar en de met zweetlucht vervulde ruimte 
wordt door openslaande ramen en deuren 
enigszins verfrist. Lieveheersbeestjes, vliegen en 
kleurende bladeren maakten de herfst zicht- en 
voelbaar. Hoe divers de disciplines ook zijn dit 
gevoel was voor iedereen gelijk.

De opbouw van de presentaties is in volle 
gang. En met nog bijna een werkdag voor de 
boeg lijkt het te slagen met prachtige plannen 
waarbij de nodige specialisten de weg er naartoe 
professioneel begeleiden. De avond voor de 
presentatie werkt iedereen tot laat door om de 
laatste hand te leggen aan het ontwerp. Vaak 
worden er over kleine dingen heftige discussies 
gevoerd over de vorm hoogte en stijl van de 
elementen. 

Om inspiratie op te doen en dingen op een 
andere manier te bekijken worden er links 
en rechts wat (alcoholische) versnaperingen 
genuttigd met een positieve invloed op het 
groepsgevoel. Er wordt kritisch naar andermans 
plannen gekeken, en hier en daar wat dingen 
aangescherpt. Ook op het gebied van visualisatie 
wordt er vooruitgang geboekt, door middel 
van Sketchup, handgetekende perspectieven, 
ruimtelijke doorsneden en sfeer impressies 
wordt de ideeën voor het gebied in de toekomst 
ruimtelijk voor te stellen. Er wordt tot laat 
doorgewerkt, en de laatste paar taken worden 
verdeeld voor de laatste dag.

Gedurende de dag was de opbouwende 
spanning voelbaar en de met 

zweetlucht vervulde ruimte werd 
door openslaande ramen en deuren 

enigszins verfrist.



Zaterdag 24 oktober

De dag van de waarheid. Al vroeg in de morgen 
is iedereen bezig om de puntjes op de ’i’ te 
zetten. Hier en daar wordt orde geschept 
door het selecteren van presentatiemateriaal 
in de grote hopen schetspapier die er in de 
afgelopen dagen is ontstaan. Op grote schaal 
wordt het definitieve masterplan ingetekend, 
zodat ook dit voor de presentatie klaar is.
Onderling heerst er een gezonde dosis 
spanning die nu duidelijk voelbaar begint 
te worden. Er wordt geprobeerd om zoveel 
mogelijk uit te werken, maar omdat de tijd 
voor de presentatie kort is moeten er keuzes 
worden gemaakt in producten.
Iedereen ziet er naar uit om het plan te 
presenteren aan de gemeente Amersfoort en 
vandaag gaat dat gebeuren! 

De presentaties leiden tot een aantal 
sprakeloze momenten aan de kant van de 
gemeente Amersfoort. De gemeente blijkt 
blij verrast door de grote hoeveelheid verzet 
werk in 3 dagen tijd.
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Enkele resultaten
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Ondanks de eisen van de gemeente en groepjes die hetzelfde 
plangebied hebben, heeft ieder groepje een totaal ander plan op papier 
weten te zetten.
Om half 3 gingen de presentaties van start. Ieder groepje presenteert 
hun plannen, en licht waar nodig nog een aantal vragen toe. De 
presentaties leiden tot een aantal sprakeloze momenten aan de kant 
van de gemeente Amersfoort. De gemeente blijkt blij verrast door de 
grote hoeveelheid verzet werk in 3 dagen tijd. Ook de verrassende en 
onbevangen insteek van de studenten valt op. Zo bekijkt de gemeente 
alles vanuit de structuurvisie van het gebied, terwijl de studenten deze 
rol juist omgedraaid hebben.

De workshop was niet alleen voor de gemeente Amersfoort zeer 
verhelderend, maar ook voor de studenten die hier aan hebben 
meegedaan. Door de samenwerking met de andere disciplines 
hebben de studenten ook deze kant leren kennen. Het was voor de 
meeste studenten de eerste keer dat er op deze manier een plan werd 
opgesteld. Voor de meeste studenten was dit een kans om hun blik 
te verruimen, en zich te oriënteren op het beroepsveld. Hier moet je 
immers ook met verschillende disciplines samenwerken. Voor alle 
disciplines was het zeer leerzaam, omdat het plan nu ook vanuit een 
andere kant belicht werd. Er kwam een ander vocabulaire aan bod en de 
blik is verruimd. Door de lezingen die er werden gegeven werd er goed 
weergegeven wat welke discipline inhoudt. De reacties van de studenten 
waren dan ook zeer positief over deze paar dagen. De algemene mening 
van de studenten was dat het niet meeviel om het vanuit het perspectief 
van een planoloog te bekijken, maar dat het plan hier zeker niet onder 
hoeft te lijden.

Een student verwoorde het als volgt: ‘‘Allereerst wilde ik 
nog even kwijt dat ik het een topweek vond 
in Amersfoort, niet alleen leerzaam maar ook 
gewoonweg gezellig, lekker doorzakken tot in 
de late uurtjes en vervolgens weer hard aan de 
slag’’



Uiteindelijk	zijn	er	goede	plannen	uitgekomen,	die	hopelijk	de	gemeente	
Amersfoort een stukje verder helpen met de ontwikkeling van het 
plangebied. En niet te vergeten de ogen van iedereen heeft geopend. Na de 
presentaties worden de producten en posters nog eens bekeken, en wordt 
over de resultaten nagepraat. Studenten mengen zich in de gesprekken 
met gastsprekers en aanwezigen van de gemeente Amersfoort. Als 
afsluiting van deze week wordt er een drankje gedronken de groepsfoto 
gemaakt, en kijken we terug op een interessante week.
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