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LOLA – ARCHITECTURAL WORKROOM 



R&D inspanningen in Europese regio's, als percentage van het bruto 

binnenlands product. 

Ambitie: Brabant in de top 5 Europese regio's, 

maar in een periode van stagnatie 



‘Four funerals’ in de ruimtelijke ordening 

4. Het masterplan 1. Het grondbeleid 2. De intensieve  

veehouderij 
3. Het Rijnlands Model 



We have four funerals but where is the wedding? 

filmstill Four weddings and a funeral, 1994 



BRABANTSTAD+ de som is meer dan de vijf steden  



Bron : Brabant Waterland, 2007 

HOE NAT WAS BRABANT VROEGER?  
(gereconstrueerd beeld) 
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Bra-BandStad  



Bra-BandStad : De stad, de natuur         +      het platteland/productieland 







BEPALENDE RELATIE TUSSEN STEDEN EN RIVIEREN 



BRABANT ALS ONTWATERINGSMACHINE 

De Dommel boven Sint-Oedenrode 



WATERHUISHOUDING : DE GROTE OPGAVE VOOR BRABANT  

ZOWEL DE AFVOER VAN PIEKEN ALS HET VASTHOUDEN VAN WATER WORDT PROBLEMATISCH  





Een surplus aan ruimtelijke opgaven 



De uitdaging: van surplace in beweging komen 



Restitching Brabant: water koppelt plussen aan minnen 
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Op verschillende plekken de surplace doorbreken, en ontwikkelingen in gang zetten 

ATELIER BRABANTSTAD+ 



Zes Testgebieden - Zes nieuwe Ruimtelijke Koppelingen 

1. 

4. 

5. 

6. 

3. 2. 



1. Herontwikkeling Industrie - Watermanagement - Stedelijk Klimaat 

1. Veel van de Noord-Brabantse bedrijventerreinen zijn verouderd of staan leeg 

2. De industrie pompt grote hoeveelheden 

grondwater op waarvoor ze belastingen betaalt 

3. Geld dat gebruikt zou kunnen worden voor de bouw van 

een collectief systeem voor waterberging- en zuivering 

4. Een helofytenfilter met een robuust profiel die eveneens dient als luchtcorridor tegen hittestress 

5. Door deze landschappelijke ingreep ontstaat er bovendien een 

aantrekkelijke en stedelijke werkomgeving 

7. Of het kan gerecupureerd worden voor industriële doeleinden 

6. Het gezuiverde water kan ingezet worden tegen verdroging of terug in het kanalenstelsel gebracht worden 

1 

Watersysteem Industriegebieden Stad-land verbinding Waterbergingsgebieden Stedelijke hitte-eilanden 

1 

“Als we verouderde 

industriegebieden herontwikkelen 

rond collectieve watersystemen, 

gaan we de stedelijke hittestress 

tegen en maken we een gezonde, 

stedelijke omgeving voor nieuwe 

economieën.” 



2. Boomteelt – watermanagement – verdroogde natuur 

2. Een duurzame landbouw betekent ook het verminderen van grondwaterontrekkingen 

1. De gerichte omschakeling naar een 

duurzame teelt kan resulteren in een 

stijging van rendement en inkomsten 

4. Een irrigatiesysteem dat gebruik maakt van het voedselrijke kanaalwater van Noord-Brabant 

5. Ook overtollige mest draagt bij tot de productiviteit 

van de boomteeltsector 

3. Dit kan door te investeren in een collectief irrigatiesysteem 6. De boomkwekerijen 

filteren het voedselrijke kanaalwater 

7. Zodat door grondwater- 

onttrekkingen verdroogde 

natuurgebieden bevloeid 

kunnen worden met daarvoor 

geschikt voedselarm water 

2 

Boomkwekerijen Verdroogde gebieden 

2 

Watersysteem Waterbergingsgebieden 

“Als we de omschakeling 

naar duurzamere teelten 

ondersteunen, verhogen we 

zowel de rentabiliteit van 

landbouwbedrijven als de 

kwaliteit van het landschap, én 

organiseren we de langzame 

infiltratie van water in de 

bodem om zo de verdroging 

van natuurgebieden tegen te 

gaan.” 



1. Sommige toeristisch-recreatieve functies benutten nog niet ten volle de potenties van het nabije waternetwerk 2. Door verblijfsrecreatie te koppelen aan water 

ontstaat een kwalitatief recreatief landschap 

3. Een recreatief landschap dat kan inspelen op trends als 

agrotoerisme 

4. En kan het historische coulisselandschap in ere worden hersteld 

6. En wordt er bijgedragen tot de instandhouding van de zoetwatertoevoer van Noord-Brabant 

5. Door de waterlopen om te leiden doorheen de 

recreatiegebieden wordt de waterafvoer vertraagd 

3 

3 

“Als we de Brabantse 

waterlopen omleiden doorheen 

recreatiegebieden ontstaat 

er een attractief toeristisch- 

recreatief netwerk dat 

instaat voor een vertraagde 

waterafvoer en zo bijdraagt tot 

de zoetwaterbalans van Noord- 

Brabant.” 

Watersysteem Waterbergingsgebieden Verblijfsrecreatie Ecologische Hoofdstructuur 

ATELIER BRABANTSTAD+ 

3. Verblijfsrecreatie – watermanagement – agrotoerisme 



4. Grootschalige landbouw – watermanagement – recreatief landschap 

4 1. Veel landbouwbedrijven gelegen in het stroomgebied van 

het Brabantse waternetwerk hebben nood aan schaalvergroting 

2. Collectieve waterzuivering zorgt dat een deel van het agrarisch afvalwater weer kan 

worden ingezet voor irrigatie 

3. Door verschillende bedrijven onder te brengen in 

een coöperatie wordt waterzuivering op grote 

schaal een haalbare kaart 

4. Andere gemeenschappelijke voorzieningen als collectieve mestverwerking, duurzame 

energieproductie en een centrale ontsluiting worden eveneens rendabel 

5. De benodigde schaal laat toe dat de akkergronden ingezet worden als overlastbuffer voor de intensieve veeteelt 

6. Deze ruimtelijke organisatie laat 

de mogelijkheid tot recreatief medegebruik 

4 

“Als we de 

schaalvergroting van 

intensieve veehouderijen 

aangrijpen voor de 

reorganisatie van teelten 

en de landschappelijke 

integratie van collectieve 

voorzieningen, zoals 

waterzuivering, krijgt 

grootschalige landbouw 

in Noord-Brabant een 

duurzaam karakter.” 

Watersysteem Waterbergingsgebieden Agrarische accentgebieden Stad-land verbinding 

ATELIER BRABANTSTAD+ 
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CORRIDOR

S 

4. Grootschalige landbouw – watermanagement – recreatief landschap 



5. Suburbaan wonen – watermanagement – stadslandbouw 

5 
1. De geplande woonuitbreidingsgebieden zijn vaak een bedreiging voor de resterende open ruimte in de stadsrand 

2. Voor het verkrijgen van een robuust watersysteem 

moet bovenstrooms zoveel mogelijk het water 

vastgehouden worden 

3. Deze door damstructuren aangelegde infiltratievensters vormen 

een unieke component van het natte zandlandschap 

 
5. En aan kleinschalige landbouwgebieden 

in de stadsrand die voorzien in korte-keten-voedselproductie 

4. Een attractief landschap dat gekoppeld kan worden aan een kwalitatieve vorm van suburbaan wonen 

6. Met het op gang brengen van de grondwaterstroom als gunstig neveneffect 

5 

Watersysteem Stedelijk uitbreiding Infiltratiegebieden Ecologische Hoofdstructuur 

“Als we de aanleg van 

infiltratiegebieden inzetten als 

unieke woonlandschappen, 

bieden we niet alleen 

een alternatief voor de 

geplande randstedelijke 

woonuitbreidingen, maar 

ontwikkelen we ook een 

nieuwe component van het 

natte zandlandschap.” 

ATELIER BRABANTSTAD+ 



STAD / LAND RELATIES VERSTERKEN VIA EEN STELSEL VAN LANEN 

STAD       /     LAND 



Stadsklimaat: lanen als stadlandverbinding en verkoeling van de stad 



6. Innovatieve industrie – watermanagement – stedelijk klimaat:  

6 1. Noord-Brabant is een innovatieve regio waar nieuwe bedrijventerreinen 

ontwikkeld worden op toplocaties naast snelwegen 

2. Stadslanen verbinden de bedrijventerreinen met het centrum en 

garanderen zo de nabijheid van stedelijke voorzieningen 

3. Door het profiel van deze lanen 

te herdenken vanuit een potentieel aan 

waterberging ontstaan er enorme 

lineaire wadi’s 

6 
 

 

4. Deze wadi’s kunnen ingezet worden als landschappelijke corridors die zorgen voor een gezond stedelijk klimaat 

5. En voor interessante woon-werklocaties en recreatieve functies voor de vele aanwezige kenniswerkers 

6. Tevens maakt een gescheiden rioleringsstelsel het mogelijk dat 

hemelwater afgevoerd kan worden via deze wadi’s 

“Als we het profiel 

hertekenen van de lanen die 

innovatieve industrie in de 

rand van de stad verbinden 

met voorzieningen in 

het centrum, creëren we 

enorme lineaire wadi’s waar 

nieuwbouwprojecten 

voorzien van een 

gescheiden rioleringstelsel 

zich op kunnen enten.” 

Watersysteem 

ATELIER BRABANTSTAD+ 

Stedelijk uitbreiding Waterbergingsgebieden Stad-land verbinding Industriegebieden 



Een surplus aan ruimtelijke opgaven 







34 



Het doel van de Omgevingswet is volgens de regering:  

 

«Het, met het oog op duurzame ontwikkeling, en in  

onderlinge samenhang, bereiken en in stand houden van een  

veilige en gezonde fysieke leefomgeving en  

een goede omgevingskwaliteit en  

doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen  
van de fysieke leefomgeving ter  

vervulling van maatschappelijke functies.» 

 
De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 het wetsvoorstel aangenomen 



15 maart 2016 
 
De omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer.  
 
Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en 
Milieu) wel enkele toezeggingen doen.  
 
Participatie voor burgers moet beter worden verankerd. 



Strategische uitwerkingen 



Strategische uitwerkingen 







Overstromingsgevaar 










