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Introductie
De Stad van de Toekomst is een paradijs om in te leven. 
Duurzame gebouwen wekken hun eigen energie op, 
worden circulair gebouwd en het watergebruik is optimaal. 

Maar wat deze stad echt zo’n fijne omgeving maakt, is dat 
hij is ontworpen voor de mensen die erin wonen. Zowel 
de gebouwen als de gebieden eromheen zijn zo ingericht 
dat iedereen zich er prettig in voelt, en zo tot zijn of haar 
eigen superkracht kan komen. De eisen hiervoor staan in

Hierin staan de volgende drie kernwaarden centraal:

Sociale interactie

Creativiteit 

Mentale gezondheid

Door deze waarden samen te voegen met bestaande 
technische eisen, laat Het Sociale Bouwbesluit de stad 
voldoen aan de wensen van bewoners.

Als team HermanDeGroot hopen wij u met dit concept te 
inspireren en aan het denken te zetten.

Florine van den Adel Stefan den Boeft
Guus Cals Gert-Jan Jonker 



“Een duurzame stad is 
een stad waar mensen 
zich gelukkig voelen en 
willen blijven wonen.”
- Team HermanDeGroot





Beeld: Concept Masterplan Feyenoord City – OMA (2016) 

Ieder mens is anders
Bij het ontwerpen van een gebouw of gebied waarin 
iedereen zich prettig voelt, is het erg belangrijk om 
rekening te houden met verschillende type mensen. Op 
basis van drie persona’s worden voorkeuren binnen 
dezelfde leefruimte uitgelicht. Wij stellen aan u voor:

Taco is flamboyant en staat graag in de 
aandacht. Hij geeft de voorkeur aan open 
ruimtes waarin hij centraal kan staan, houdt 
van dynamiek en drukte en heeft veel 
behoefte aan sociale interactie. 

Sophie heeft behoefte aan rust en natuur. 
Ze staat niet graag in de spotlights en voelt 
zich het meest op haar gemak met haar 
vrienden. Sophie spreekt graag af op een 
rustige, overzichtelijke locatie om 1 op 1 
bij te praten.

Stijn is bedachtzaam en voelt zich zowel 
in kleine als grote groepen op zijn 
gemak. Hij is nieuwsgierig en gaat actief 
op zoek naar nieuwe ervaringen of 
ideeën. Stijn is creatief en raakt 
geïnspireerd door prikkelende vormen en 
kleuren in zijn omgeving.

Hoe ziet jouw perfecte omgeving eruit?



Het Sociale Bouwbesluit vraagt om een andere 
manier van ontwerpen. Speel met vorm en kleur, 
denk breder dan de primaire functie, 
integreer groen en faciliteer sociale interactie, 
zoals bij deze trap:

Toepassing in gebouwen

Speel met vorm 
en verwachting

Speel met kleur 
en functie

Integreer groen en 
stimuleer interactie

Ruimte voor ieder individu



Het ontwerp van deze trap houdt rekening met de 
voorkeuren van zowel Taco, Stijn als Sophie. 
In een omgeving waarin ieder persona zich op zijn 
gemak voelt, wordt sociale interactie gestimuleerd 
en komt iedereen in zijn of haar superkracht.

Waar ben jij in deze ruimte?

Een open ruimte 
en een trap als 
podium. Zo kan 
Taco gemakkelijk 
de schijnwerpers 
opzoeken.

De trap biedt voldoende 
ruimte voor kleine en grote 
groepen. Door de grote 
ramen kan Stijn nieuwe 
uitzichten over de stad 
ontdekken.

Aan de rand van de trap staan verschillende 
planten en rustige zitjes. Door het raam heb je 
uitzicht op het omliggende park. Zo vindt 
Sophie ook binnen de rust en natuur waar ze van 
houdt.



Arthur Numan Gebouw en Life Science Incubator te Utrecht

“For good ideas and true
innovation, you need human 
interaction, conflict, 
argument, debate”
- Margaret Heffernan





Het Sociale Bouwbesluit wordt ook toegepast in 
straten, pleinen of gebieden. Prikkel de creativiteit, 
integreer groen, faciliteer beweging en sociale 
interactie. Maar creëer bovenal een plek waar 
iedereen zich thuis voelt, zoals dit schoolplein:

Toepassing in gebieden

Speel met vorm
en verwachting

Speel met 
kleur en 
functie

Integreer groen en 
stimuleer interactie

Inspiratie begint buitenshuis



Op dit schoolplein komen alle persona’s in 
hun superkracht:

Door de centrale ligging van de 
sportvelden sta je al snel in de 

spotlights. Door het combineren 
van kleur en (sport-)functies 

kunnen nieuwe sportvormen 
ontstaan.

Tussen de bomen waan 
je je in de natuur. 

Hier is het rustig en 
word je geïnspireerd 

door de natuurlijke 
vormen en kleuren. 

Vanaf de verhoging heb je overzicht 
over de hele ruimte. In het midden 
kun je de aandacht opzoeken, aan de 
rand zit je meer in de beschutting 
van planten.

Wat heb jij nodig in je omgeving?



”It's a dangerous 
business, going out of 
your door. 
You step into the Road, 
and there is no telling 
where you might be 
swept off to.”

Bilbo Baggins 
(J.R.R. Tolkien)





Toevoeging aan het bestaande bouwbesluit
Het bestaande technische bouwbesluit is met name 
gericht op veiligheid en duurzaamheid. 
Het Sociale Bouwbesluit voegt daaraan de kernwaarden 
sociale interactie, creativiteit en mentale gezondheid
toe.

Door te ontwerpen op basis van zowel deze technische 
als sociale eisen, ontstaat een Stad van de Toekomst 
waarin men met optimaal comfort kan wonen, werken en 
ontspannen.

Samenwerking is cruciaal
Om Het Sociale Bouwbesluit vorm te geven willen wij 
het concept als branche verder uitwerken en 
concretiseren. Zo kan het snel toegepast worden in 
ontwerpen van gebouwen en gebieden. 

De trap en het schoolplein zijn slechts twee 
voorbeelden waar Het Sociale Bouwbesluit kan 
worden toegepast. Door het consistent door te 
voeren in de bebouwde omgeving voelen mensen 
zich meer op hun gemak en komt hun persoonlijke 
superkracht tot zijn recht. 

De nieuwe norm



Laten we onze superkrachten bundelen!
Wij vragen de branche om mee te denken met dit 
concept en zo samen de Stad van de Toekomst te 
ontwikkelen.

Het Bouwbesluit en het Sociale Bouwbesluit
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Laten we het samen 
concreet maken!


