
Veilige omgeving   
ontwerpateliers voor een



Ontwerpteam Veilige 
OmgeVing zOekt kansen
Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts 
vliegt in. Binnen een dag schetsen zij met lokale stakeholders 
aan een ruimtelijke oplossing voor externe veiligheid.  
Aan het einde van de dag liggen er creatieve ideeën,  
slimme oplossingen en mooie plannen.

De ontwerpateliers van ontwerp veilige omgeving laten zien dat 
slim ontwerpen met oog voor externe veiligheid goed mogelijk is. 
We denken in kansen en mogelijkheden en komen graag langs om 
samen met de lokale deskundigen een gebied onder de loep te 
nemen. Dat deden we in 2015 in Borne, Zaanstad, Den Haag en 
op de Tweede maasvlakte.



BOrne
VerVOer geVaarlijke stOffen  
dwars dOOr prachtig  BOrne

Een spoor met vervoer van gevaarlijke stoffen 
doorsnijdt het prachtige Borne. Twintig minuten 
van elk uur zitten de spoorbomen op vijf plaatsen 
in het dorp dicht. Alles ondergronds vervoeren 
lukt niet. Wat kan wel nu er tunnels komen? 
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enkele aanBeVelingen:

Bedenk dat de aanleg van een 
 tunnel onder het spoor in het 
centrum het dorpse karakter van 
Borne onomkeerbaar aantast.
Communiceer met werknemers 
van bedrijven langs het spoor.
Denk aan verplaatsing van de  
bedrijfskantine naar de andere 
zijde van het gebouw. 
Zoek ruimte voor aanleg van water. 
Bijvoorbeeld onder het fietspad of 
in het landschap.
geef tips over veilig ontwerpen aan  
de kopers van kavels in de buurt 
van het spoor.

1.

2.

3.

4.

5.

5





“We moeten een afweging maken  
tussen landschap en veiligheid.  

Allebei belangrijk.”

“Nu kijken we nog naar grafieken 
met berekeningen. in de nieuwe 

wet kijken we meer naar scenario’s.”

“meer water aanleggen. 
Dat staat mooi en zorgt voor extra 

bluswater. iedereen blij.”

“een ramp is altijd een samenloop 
van dingen. er bestaat dus niet 
één oplossing om een ramp te 
 voorkomen maar het vergt een 

reeks van maatregelen.”



zaanstad
geVaarlijkste plek hemBrug is OOk de mOOiste

Het Zaanse Hembrugterrein langs het Noordzeekanaal was ruim een 
eeuw een productieplaats voor wapens en munitie. De gemeente 
Zaanstad wil het bijzondere eiland met industriële gebouwen en een 
plofbos organisch ontwikkelen. Hoe kun je woningen bouwen in een 
gebied langs het Noordzeekanaal met vervoer van gevaarlijke stoffen?
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aanBeVelingen

Afstand tussen woningen en water goed 
benutten met een aantrekkelijk gebied  
er tussen.
gebouwmaatregelen kunnen schade 
beperken. ontwerp slim langs de 
waterrand.
Bij evenementen is communicatie 
met festivalgangers over veiligheid en 
vluchtroutes belangrijk 
naarmate er meer mensen wonen, 
moeten evenementen kleinschaliger 
worden. 
Denk bij de aanleg van infra in lussen 
zodat hulpdiensten en vluchtende 
mensen elkaar niet in de weg zitten.
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“De mooiste plek om te  
wonen langs het water is  

ook de gevaarlijkste.”

“We worden bij berekening van 
groepsrisico vaak gegijzeld door  

het getal, terwijl het vooral gaat om 
gezond verstand.”

“nu we door dit ontwerpatelier  
 weten dat er volop mogelijkheden 
zijn, kunnen we het gesprek over 
de ontwikkeling  verder voeren.”



Ontwerpateliers zijn snel, effectief en bovenal 
inspirerend. Ontwerpers en veiligheidsexperts 
werken samen aan mooie oplossingen.



den haag
Ontwikkeling met Of  
zOnder tunnel

In het Haagse Beatrixkwartier en omgeving  komen kantoor-
gebouwen vrij, functies gaan mogelijk wijzigen en er is behoefte 
aan het verbinden van de gebieden rond het Centraal Station. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Utrechtsebaan 
 beperkt de mogelijkheden om het gebied een levendiger functie 
te geven. We zochten kansen met of zonder een tunnel.
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aanBeVelingen

Afhankelijk van locatie en lengte 
biedt een tunnel mogelijkheden om 
gebieden te verbinden. 
een tunnel is veiliger dus er 
ontstaan kansen voor wonen. 
een groen talud biedt letterlijk 
en figuurlijk ruimte. Voor 
hulpdiensten, voor groen in de 
stad en voor veiliger gebruik van de 
omgeving.
Slim bouwen is noodzakelijk maar 
mogelijk. Denk aan maatregelen 
zoals beschreven in Handleiding 
voor een veilig ontwerp.
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“Stel je voor. Zo’n groene zone 
dwars door de stad. met een talud 

wordt het veiliger, maar vooral  
ook mooier.”

“mensen met vakkennis die  
fris naar de zaak kijken  

brengen ons weer op ideeën. ”

“Fijn dat goede oplossingen  
soms simpel zijn.”



25 Jonge professionals en studenten zochten 
twee dagen naar mogelijkheden om zware 
industrie en sport met elkaar te combineren.

Veilig spOrten Op de

tweede maasVlakte



De summerschool was een bijzondere editie van de 
ontwerpateliers. Voor deze editie werkten we samen 
met het Kennislab voor Urbanisme. De studenten 
kregen lezingen, rondleidingen en excursies en 
werkten in kleine groepen aan slimme oplossingen.







Het winnende team bedacht voor 
de surfers en andere beoefenaars 
van extreme sporten in het gebied 
‘shelters’. volgens juryvoorzitter 
Hans Leeflang  een snel uitvoer-
baar en realistisch plan. een verbin-
ding in de vorm van zee containers 
die beschutting, informatie en 
vermaak bieden. “Lage kosten, 
veel fun en meer bewustzijn over 
externe veiligheid bij mensen in  
het gebied.” 



De ontwerpateliers zijn een initiatief van Ontwerp Veilige Omgeving.  

in het vaste team o.a.:
John Breen en Ad de Bont (Urhahn), Alex de Roos (Provincie Zuid Holland), 
Bas Buitendijk (vR Rotterdam Rijnmond), Alet van ‘t eind en marion van der 
voort (ontwerp veilige omgeving) Jan-Willem Wesselink (Kennislab voor 
Urbanisme).

Fotografie: Rob Acket, vormgeving: endure Design, tekst: marion van der 
voort, kaartmateriaal: Urhahn, drukwerk: Patria.
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