
duurzame stedenbouw – de gezonde stad
Rijksvastgoedbedrijf

Martin Knuijt    - 2018



Gezonde steden

‘Mens sane in corpore sano’ 
(Juvenalis) doorvertaald naar de stad:  
De intelligente stad zit in een gezonde 
stad besloten.

= veerkrachtig
= toegankelijk
= levendig



De veerkrachtige stad

= gezonde en attractieve leefomgeving
= klimaatadaptief
= schone lucht
= beheersing van water en groen in de stad
= voorkomen van hittestress











Resilient cities of tomorrow









resilient, vibrant, active city 



MERIDIAN WATER
LONDON

























De rol van veranderende mobiliteit in de gezonde
stad

= balans gemotoriseerd verkeer langzaam
verkeer
= omslag naar schone mobiliteit
= richting pluriformiteit vervoers- soorten en
nieuwe overstappunten
= ruimte inzetten voor ruimtelijke kwaliteit
leefomgeving



Ontwikkeling in gebruik openbare ruimte volgens Gehl



Tendens van gemotoriseerd naar langzaam verkeer



Tendens naar pluriform aanbod vervoerswijzen



Tendens naar schonere mobiliteit, zoals e-mobility



Tendens van bezit naar beschikbaarheid



Tendens naar andere vormen van distributie



Tendens naar veiligheid en leefbaarheid



Activering van het netwerk van de openbare ruimte van 
de stad, geinspireerd op Mondriaan



De voetganger centraal



OKRA 1

DE KANSEN VOOR
E-MOBILITY IN URBAN DEVELOPMENT

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN

E-CITY



URGENCY

INCREASED MOBILITY PUTS THE QUALITY 
OF URBAN LIFE UNDER PRESSURE

- HEALTH ISSUES
- SPACE CLAIM PUBLIC REALM





3 SCENARIOS

- SCENARIO E-STREET
- SCENARIO E-HUB
- SCENARIO E-CITY



OKRA 21

“JE KUNT NOOIT JE 

EIGEN BEZINE MAKEN, 

MAAR WEL JE 

EIGEN ENERGIE”

SCENARIO E- STREET







OKRA 27

SCENARIO E- EHUB

“HET NIEUWE 

WACHTEN LEVERT 

VRIJE TIJD OP”









OKRA 35

SCENARIO E- CITY

“GELD SPEELT VOOR 

MIJ GEEN ROL,

IK BETAAL MET 

ENERGIE”







OKRA40

Straatprofielen waarvan de maat en schaal voorheen voornamelijk bepaald werd door parkeerruimte, de geluids- en 
luchtvervuiling van auto’s kunnen geoptimaliseerd worden. Brede straten kunnen worden uitgebouwd of een tussen 
profiel krijgen. Dit verhoogt de leefkwaliteit van de straten.

OKRA40

Straatprofielen waarvan de maat en schaal voorheen voornamelijk bepaald werd door parkeerruimte, de geluids- en 
luchtvervuiling van auto’s kunnen geoptimaliseerd worden. Brede straten kunnen worden uitgebouwd of een tussen 
profiel krijgen. Dit verhoogt de leefkwaliteit van de straten.



Levendig stadsleven

= verbonden met economische
zelfvoorzienendheid en sterke sociale
gemeenschappen
= benutten van programmatische verandering
= interactie tussen programmas in de plint van 
bebouwing en openbare ruimte



Zorgen voor gebruik openbare ruimte op diverse tijdstippen





Jaarrond programmering





ReThink Athens
OKRA

Team:  OKRA  in collaboration with
Mixst - WUR  -

Studio75 – werner sobek-
LDK- Nama





new city centre 56 ha











Blue network



Blue network



Water retention in wet season Irrigation in dry season



14.500 m3



Movement and Access







Theatre of 1000 rooms





Pavement



Lighting





















Merwedekanaalzone

MWKZ04 : OKRA ism SVP, ARUP
MWKZ05: OKRA, ism Marco.Broekman, Merosch, 

Stad2, Skonk, Goudappel Coffeng
















