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VRIJDAG 17 MEI IS DE JURY BIJEENGEKOMEN IN ZAANDAM OM
ZICH TE BUIGEN OVER DE ONTWERPEN DIE ZIJN INGEDIEND VOOR
DE ONTWERPWEDSTRIJD 2019 VAN HET NETWERK ONTWERP
VEILIGE OMGEVING (OVO).
De opdracht was om een veilig werk-woongebied te
ontwerpen voor het noordoostelijke kwadrant van
de Achtersluispolder te Zaanstad. Het plan is om dit
gebied in de komende jaren te laten transformeren van
bedrijventerrein naar een gemengd gebied waar naast
werken ook volop plek is voor wonen en stedelijke
voorzieningen.
Alle teams hadden de taak om een poster met de
uitwerking van het ontwerp te maken en deze, met
bijhorende toelichting op de stedenbouwkundige
principes, in te leveren. De jury (zie foto) bestaande uit
Rob van der Velden (BNSP), Ad Stenzler (Veiligheidsregio
Zaanstreek Waterland), Greetje de Jager (gemeente
Zaanstad), Jeroen Neuvel (RIVM) en Alex Beijers
(gemeente Zaanstad), hebben alle ontwerpen beoordeeld
op de volgende criteria:

01	Integraliteit van de verwerking van de veiligheidsthema’s in het ontwerp
02	Innovatie en creativiteit in het voorstel
03	Faseerbaarheid van het voorstel
04

Realisatiekans van het voorstel

05	Overtuigingskracht van het voorstel
06	Het volgen van de ambities van de gemeente in het gebied
07	Diversiteit van vakdisciplines binnen het team
08	Presentatievorm en techniek van het ontwerp

	Tijdens de jurybijeenkomst zijn de scores op tafel gelegd, nadat er plenair over de
ontwerpen gesproken was. Het juryrapport luidt als volgt:

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

ZAANSTAD 2040

URBAN WORK AND LIVING AREA
Studententeam
(InHolland HBO-Bouwmanagement en vastgoed)

De jury vindt dat dit team veel
leuke ideeën heeft. Een groot
pluspunt is, volgens een deel
van de jury, dat dit team de
zwaardere bedrijvigheid wil
scheiden van het wonen en
alleen meer service gerichte
bedrijven wil behouden. Zij zijn
hierin uniek ten opzichte van
andere teams.
Ook valt het idee van een micropolder in de smaak,
maar er zijn bij de jury wel vraagtekens bij de
realisatiekans hiervan. Een andere opmerking is dat
er een uitgebreidere analyse van de problemen in het
ontwerpgebied gemaakt had kunnen worden en dat
dit ontwerp in principe ook op een ander gebied van
toepassing kan zijn. Er had dus nog sterker kunnen
worden ingezet op vernieuwing. Maar de jury is enorm
te spreken over dit ontwerp en vindt het een sterk punt
dat alle thema’s uit de opdracht zijn meegenomen. Wat
de jury vooral een sterk idee vindt, is het realiseren van
twee ontsluitingen waarmee zwaar verkeer gescheiden
wordt van bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers.
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DE VERBINDENDE
POLDER
Trainees (Tauw)
De jury vindt dat het beeld wat
dit team heeft neergezet heel
sterk is en dat er sprake is van
goede samenhang tussen de
verschillende thema’s.
Het is een duidelijk en mooi verhaal. Realisme werd als
sterk punt genoemd omdat in dit ontwerp niet alleen
oog is voor de oplossing, maar ook voor de kosten. Ook
vindt de jury dat dit team goed heeft nagedacht over de
faseerbaarheid. Als verbeterpunt werd de aandacht voor
veiligheid genoemd. Er is namelijk goed gewerkt met
ZETA-richtlijnen voor sociale veiligheid, maar er had wat
meer mogen worden nagedacht over externe veiligheid.
Tot slot vindt de jury het idee van een zwevend
wandelpad heel origineel en is ze erg te spreken over de
presentatie en de vormgeving van de poster.
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SPANNINGS
BOOG
Ideeënjagers (Van Wijnen)

De jury vindt dat dit team ten opzichte
van de andere teams een sterke analyse
van de problematiek heeft uitgevoerd.
Er had op basis van deze analyse wel meer nagedacht kunnen worden over
veiligheidsmaatregelen. Ook is er een sterke analyse van doelgroepen
gemaakt, maar de jury vraagt zich af of er daardoor geen uitsluiting van
andere doelgroepen is ontstaan. Het idee achter de ‘spanningsboog’
brug om daarmee de harde en zachte kant van de Achtersluispolder met
elkaar te verbinden is erg origineel. Met de kennis die de jury bezit, zijn
ze echter bang dat een dergelijke brug zal leiden tot onveilige situaties
en onveiligheidsgevoelens. De gedachte bij de jury is dat een stad juist
een menging van verschillende verkeersgebruikers moet hebben om
sociale veiligheid te waarborgen. Wel noemt de jury het een innovatief en
gedurfd idee waar lef voor nodig is. De poster waarop dit hele idee op is
gepresenteerd viel ook erg in de smaak.

Spannings
boog
Een verankerde balans
mentaal en fysiek.

in

Vanuit de Zaanse Menging zien wij veel kansen in het verbinden van
de huidige industrie met een woon- en leefgebied en vanuit die
gedachte is GroenHard ontstaan voor de Achtersluispolder.
d
Om deze
elementen te verbinden, hebben wij een brug ontworpen,
om zo leeerlijk een brug te slaan. Omdat wonen, natuur en industrie
niet een vaak gebruikte combinaae is, ontstaat er een zogenoemd
spanningsveld, wat ons heee gebracht tot de naam van de brug:
‘Spanningsboog’.
De brug zorgt voor een extra verdieping in de openbare ruimte van
de Achtersluispolder, maar op de begane grond blijj de industrie
behouden en is er ruimte voor vracht- en autoverkeer.
Verkeersveiligheid wordt op deze manier voor de toekomssge
bewoner, maar ook voor de industrie gewaarborgd. De brug zorgt
bovendien voor een directe en snelle ﬁetsverbinding richhng
Amsterdam die de reissjd sterk verkort en de verbinding met
Ac
Achtersluispolder
versterkt.
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De Spanningsboog is waar het gebeurd, hier wordt gewoond,
gerecreëerd, gewerkt, gefeest, gesport en ga zo maar door, sociale
veiligheid wordt hier door de Spanningsboog vergroot in deze
omgeving. Vooral de mensen die er gaan wonen zorgen voor die
reuring van het gebied, in dit concept zijn de Jumi (jong urbaan met
midden inkomen) en de werkende expat hiervoor een belangrijke
schakel. Deze twee doelgroepen zorgen door hun persoonlijke
beho
behoeeen ervoor dat de beoogde dynamiek op de Spanningsboog
wordt uitgedragen.
Op deze manier kunnen industrie, natuur en wonen, in balans een
gezamenlijke leefomgeving bekleden en zo ontstaat er een
verankering van het fysiek en het mentaal.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

ROOS
KLEURIG
RISICO
Stedenbouwkundige ontwerpers
(SVP architectuur en stedenbouw en TU Eindhoven)
Over het ontwerp van dit team was de jury heel erg te
spreken. Van alle teams heeft dit team de jury het meest
geïnspireerd, vooral op het gebied van veiligheid.
Elk aspect van veiligheid is benoemd en er zijn ook concrete maatregelen bedacht om de veiligheid te
waarborgen. Een aandachtspunt is dat de probleemanalyse die ten grondslag ligt aan deze maatregelen,
nog nader uitgewerkt had kunnen worden. Er is in dit ontwerp vooral gefocust op omgevingsmaatregelen
op gebouwniveau. De jury merkt op dat er aanvullend hierop ook nog gedacht had kunnen worden aan
maatregelen op gebiedsniveau.
Een sterk punt dat door de jury genoemd is, gaat over de modulaire bouw. Hierdoor is de implementatie
goed te faseren. Het concept van ‘permanente tijdelijkheid’ dat hiermee samenhangt is een erg sterk concept.
Als andere positieve punten zijn genoemd: het hebben van een goed verlichtingsplan en het feit dat ze
communicatie omtrent veiligheidsrisico’s in het ontwerp hebben geadresseerd.
De jury vindt de poster tot slot heel helder en vindt het knap dat er nauwelijks woorden nodig zijn om het
ontwerp uit te leggen. De presentatie is met plezier bekeken, onder andere doordat er een gevoel voor humor
doorschemert.
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LIFELINE
Architectenteam
(Studie jvm, Dijk&CO landschapsarchitectuur,
Diekman Landschapsarchitectuur)

De jury vindt dit ontwerp
conceptueel erg inspirerend.
Wel werd er opgemerkt dat er
ruimte is voor verbetering.

ontwerpwedstrijd

Achtersluispolder
Z A A n s tA d
30 april 2019

De Achtersluispolder in Zaandam staat op het punt te transformeren tot een nieuw stadsdeel. Door het
doen van één landschappelijk strategische ingreep en het gebruik van de ‘PLOTTING PLACEMAKER’,
worden gewenste ontwikkelingen zo veilig mogelijk gemaakt en is de continuïteit gegarandeerd.
Het plangebied heeft grote potenties.Veiligheid is echter een grote issue. Een te hoge geluidsbelasting in delen van
het plangebied, het gevaar van aanvaring langs de oevers, vervuilde grond, vervuilde lucht en geur van risicobedrijven.
Hierbij het potentiële gevaar van stijging van de waterspiegel als gevolg van een te hoog CO2 gehalte. Echter, door één
enkele ingreep in het gebied worden gewenste ontwikkelingen mogelijk gemaakt en de veiligheid op veel fronten voor
de toekomst geboden.
Het concept is gestoeld op deze veelal milieu gerelateerde gevaren. De ingreep garandeert veiligheid voor de toekomst
en ontwikkelt hiermee potenties voor verdere ontwikkelingen.
Op de bestaande hoofdroute wordt een dijk aangelegd van 1.50 meter hoog. Op de dijk komt een 10,5 meter breed
profiel voor alle soorten van verkeer en mogelijkheden voor verblijf. De dijk biedt drie vluchtroutes om het gebied uit
te komen en vormt hiermee een “ LIFE LINE” bij gevaar.

De implementatie van dit ontwerp is een grote ingreep,
maar de jury vraagt zich af of het alle problemen oplost.
Ze hadden ook graag het veiligheidsaspect verder
uitgewerkt gezien. Daarentegen werd het als heel
positief bevonden dat alle risico’s op één kaart (danger on
the spot) zijn weergegeven wat voor een heel inzichtelijk
en duidelijk beeld heeft gezorgd.

1. DE DIJK
Doorsnedes 1:500
* Doorsnedes zijn voorbeelduitwerkingen van bebouwing en aansluitingen op de dijk willekeurig van plek

Een onontworpen ontwikkeling
Eerste fase: aanleggen dijk / verzamelpunten /
bos / parkrand

Tussenfase: mogelijke ontwikkelingen

Tussenfase: mogelijke ontwikkelingen

Eindfase: alle gebieden ontwikkeld / ontwikkelen
van nieuwe kavels buiten plangebied

Woon-werkunit

Plangebied 1:5000

Inclusieve apartementen

De dijk als basis voor de transformatie het ontginningslint.
In een gebied waar een masterplan lastig te ontwikkelen is, is mee bewegen een oplossing voor ontwikkelingen.Vanaf
de dijk worden vrijkomende kavels getransformeerd en her ontwikkeld. Per plot bepaald de eigenaar, na grondsanering
met de ‘PLOTTING PLACEMAKER’ welke ontwikkeling de kavel ondergaat. Een nieuw- of gerenoveerd bedrijf, een
getransformeerde woning, een kangoeroewoning, een atelierwoning ect.
Langs de dijk zijn drie belangrijke openbare punten bepaald. Eén toe-vluchtgebouw en twee vlonders met terrassen op
strategische punten aan het water.
De conclusie is dat mee bewegen een diverse en interessante buurt oplevert. Het gebied transformeert zich langzaam
en natuurlijk, hetgeen veelal ten goede komt aan de kwaliteit van de stad.

Woontoren met stedelijk balkon

Windmolens

Omarming door bomen

DE 'PLOTTING PLACEMAKER'
Over hoe onvoorspelbare stedelijke ontwikkeling een veilige continuïteit te geven.

Aanvaarstrook

Plotting Placemaker

De huidige Achtersluispolder is een verzameling van kavels in eigendom van
individuele eigenaren.
De transformatie van dit gebied wordt daarmee een onvoorspelbaar schaakspel.
Ieder kavel moet eerst te koop komen voorat het kan worden gesaneerd. Tevens
moet iedere plek opnieuw voorbereid worden op nieuw gebruik. Waarom niet
daar een wervend, zinvol en vooral leuk publiek evenement van maken?
De 'PLOTTING PLACEMAKER' is een circulair en verplaatsbaar machinegebouw
-een soort combine- dat kavels bouwrijp maakt door 'ter plaatse' de grond te
zuiveren*. Het afval eruit te halen en er 'on the spot' circulaire producten van te
maken.
Deze karakteristieke verschijning is tevens de ontmoetingsplek en het
informatiepunt voor de buurt om dit nieuwe plot, de nieuwe gebruikers, en de
planomgeving te leren kennen.
De 'PLOTTING PLACEMAKER' circuleert daarmee oude en nieuwe voorwerpen,
voormalige en nieuwe gebruikers, geschiedenis en toekomst in de breedst
mogelijke zin, voor een (bio)diverse komst en afkomst.
Tevens circuleert de 'PLOTTING PLACEMAKER' zelf over het terrein en is
daarmee op grote afstand het herkenbare infopunt die exact de stand van zaken
over de transformatie van plot en gebied in beeld brengt. Een
'nomadisch-circulaire
transformator',
een
ontmoetingsplek',
infopunt,
workshopruimte en 'curatorcafé, dat voor ieder evenement te programmeren is
en die de transitie van het oude naar het nieuwe ASP in al zijn gelaagdheid zal
vormgeven.
Natuurlijk moet dit 'beestje' een mooie bijnaam krijgen, door de Zaandammers te
verzinnen...
* Té vervuilde grond moet natuurlijk afgevoerd worden.

Te transformeren kavels en te behouden bebouwing

Vluchtroute met verzamelplekken en vluchtgebouw

Bomenrij op de dijk

Woon coöperatie
Dijk en aansluitende routes

2. PLOTTING PLACEMAKER
Over hoe onvoorspelbare stedelijke ontwikkeling een veilige continuïteit te geven.

Randvoorwaarden

Experimentele woningbouw
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De Dijk als basis:
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Plan

De dijk voor alle soorten
verkeer

Bedrijfsruimte
De dijk als vluchtroute

Team
Jeroen van Mechelen - Studio JVM - architect
Annemieke Diekman - Diekman Landschaparchitecten - Landschapsarchitect
Rob van Dijk - Dijk&co Landschapsarchitectuur - Landschapsarchitect
Hilde Bloemers - Dijk&co Landschapsarchitectuur - Stedenbouwkundig ontwerper

De dijk als busverbinding
Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN
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POLDER
BOOGIE WOOGIE
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Polder Boogie Woogie

Architectenteam en
stedenbouwkundigen
van o.a. Lab03

De jury vindt het positief dat de inzending breder kijkt dan
het aangewezen deelgebied. Enkel met betrekking tot de
veiligheidsaspecten ontbreekt een verdiepingsslag.
Het ontwerp “Polder Boogie Woogie” voor de Achtersluispolder is verzorgd gepresenteerd. Er is over veel
aspecten ruimtelijk-integraal nagedacht. De nadruk ligt op een transformatie-strategie, met het lint als
drager en een geleidelijke transformatie en ruilverkaveling met bijbehorende kavelstrategie als belangrijkste
elementen. Hiermee wordt ook innovatief voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Door de keuze om te
kiezen voor een nadrukkelijke transformatiestrategie, zijn de afzonderlijke veiligheidsaspecten onderbelicht.
Daarin laat het team de grootste kans liggen om de specifieke veiligheidsaspecten integraal onderdeel te laten
uitmaken van het plan.
Daarnaast vindt de jury het een sympathiek idee dat het lint gebruikt wordt als katalysator, maar het is een
gemiste kans dat het bestaande lint (de dijk) en de bestaande ankerpunten in het gebied niet benoemd zijn.
Hoe de gekozen fasering zich verhoudt tot verkeersveiligheid en hoe de kavel ontwikkeling mogelijk is met de
gegeven oplossing voor waterveiligheid, roept vragen op.

RECTIFICATIE
Tijdens de selectieprocedure is de inschrijving onder de
naam Polder Boogie Woogie uitgesloten van deelname.
Achteraf bleek de keuze om deze inschrijving uit te sluiten
op basis van de genoemde criteria niet juist. Daarom is
deze inzending alsnog beoordeeld en toegevoegd aan het
juryrapport. Uit deze beoordeling blijkt dat de uitslag van
finalisten en uiteindelijke winnaar ongewijzigd blijft.

Situatie 1:5000 (vogelvlucht)

een goudader in de polder
De Achtersluispolder: een rauwe industriële
rafelrand van Zaandam gelegen aan ’t IJ.
Overdag wordt er veel gemaakt. Denk aan
luxe jachten, circulair beton of zelfs humus.
Straten zijn verhard en doelmatig. In de
nacht is het bijzonder onveilig: zelfs straten
worden afgesloten. De stad rukt op langs
‘t IJ en de eerste ‘kwartiermakers’ eigenen
zich de Achtersluispolder al toe. Sommige
ondernemers zijn huiverig. Kan ik hier wel
blijven? Krent in de pap (lekkerste Tonychocolaatje), voormalige meelfabriek ‘De
Vrede’, is verkocht en plannen voor een
metro worden gesmeed. Iedereen voelt:
de Achtersluispolder wordt deel van de
stad aan het IJ. Maar hoe? En wie zou hier,
gezien de externe-, verkeers-, sociale- en
klimaat (on)veiligheid, eigenlijk willen
wonen? De stedelijke ontginning van de
Achtersluispolder vraagt een herbezinning
van de structuur van water, groen, wegen en
bebouwing.

stedenbouwkundige strategie

1. Een strategische investering in ‘Het
nieuwe lint’.

3. Een geleidelijke transformatie.

‘Het nieuwe lint’ van de Achtersluispolder
vormt een veilige en mensgerichte route
(lopen en fietsen) en verbindt de belangrijkste
bestaande en nieuwe Ankerpunten in het
gebied. De ankerpunten zijn aanjagers en
liggen strategisch.

Een set spelregels stellen de huidige
eigenaren in gelegenheid om, binnen de
aangewezen ontwikkelingsgebieden, de
Achtersluispolder vanuit ‘Het nieuwe lint’
geleidelijk te transformeren. Grondeigenaren
die willen ontwikkelen worden verplicht bij
te dragen aan ‘Het nieuwe lint’ maar ook aan
-bijvoorbeeld- smart grids.

2. Creëren van een‘Dijkpark’ door slim te
saneren.

4. Ruilverkaveling.

De grootste vervuilers zullen wegtrekken
uit het gebied. Op vrijgekomen zones
krijgen nieuwe ontwikkelingen een kans. De
vervuilde grond die vrijkomt wordt gebruikt
om een dijkpark aan te leggen waar de
grond door middel van fytoremediatie wordt
gereinigd.

Vrijwillige stedelijke kavelruil wordt
binnenkort opgenomen in de omgevingswet
en biedt de kans om bij gebiedsontwikkeling
versnipperd eigendom her te verdelen. Private
partijen kunnen in onderlinge samenwerking
zoeken naar gedeelde belangen.

Zaandam
Langzaam verkeersroute zorgt
voor verkeersveiligheid

Achtersluispolder

Amsterdam-Noord

1. De Noordelijke IJ-oevers
De verstedelijking langs ’t IJ rukt in hoog tempo op. De
transformatie maakt dat de Achtersluispolder straks
centraal tussen Zaandam en Amsterdam komt te liggen.
Deze nieuwe stad stelt ook eisen: de oevers van ‘t IJ
zullen transformeren tot een schoon en veilig woon- en
werkmilieu.

kavelstrategie

2. Het nieuwe lint
‘Het nieuwe lint’ zorgt voor een aaneenschakeling
van bestaande en nieuwe ankerpunten in de
Achtersluispolder. Het zorgt tevens voor een doorgaande
fietsverbinding tussen Amsterdam en Zaandam.

Het dijkpark zorgt tevens
voor de waterveiligheid
Een samenhangende woonomgeving
verbetert de sociale veiligheid
Het verstevigen en openbaar maken van de
oevers draagt bij aan de waterveiligheid

?
Door een goede connectiviteit neemt
de verkeersveiligheid toe

Zeer vervuilende activiteiten worden verplaatst,
nieuwe open plekken bieden kansen.
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Het water biedt de mogelijkheid openbare ruimte
toe te voegen. Deze gebieden dienen als aanjager
van het gebied.

Gezamenlijke energieopwekking
draagt bij aan sociale veiligheid

Boven op de loodsen kan worden gewoond.
Grondeigenaren die willen ontwikkelen worden
verplicht bij te dragen aan ‘Het nieuwe lint’.

3. Infrastructuur over water en land
OV knooppunten over land en water zijn gekoppeld
aan het Nieuwe Lint. Door de groei wordt doortrekken
van de Metro naar Zaandam een reëlere optie. De
ontginning-strategie zet in op duurzame en veilige
mobiliteit.

Een fasering startend vanaf het
water biedt voordelen voor de
externe veiligheid

4. ‘Het Dijkpark’
De Achtersluispolder ligt grotendeels buitendijks. Door
de polder te bedijken ontstaat er een gebied dat klaar is
voor de toekomst. De dijk wordt waar mogelijk gemaakt
met gebiedseigen (vervuilde) grond, die wordt voorzien
van zuiverende beplanting (fytoremediatie). Door de dijk
en de oevers openbaar te maken ontstaat er (ver)binding
met het water.

Samenhangende woon-werkomgeving
zorgt voor sociale veiligheid

3
2
1

Omhullen van loodsen waarbij de vijfde gevel
ruimte biedt aan een innovatief ecosysteem.
(daktuinen-zonnepanelen, smart grids etc). Het
Zaans DNA zal een belangrijk ingrediënt worden
bij herontwikkeling.

De grotere kavels kunnen energieverbruik en energie
productie afstemmen op elkaar. De gebouwen gaan
fungeren als energiecentrale en leveren energie aan
het gebied dmv smart grids. Gevels en/of daken zorgen
voor zoveel mogelijk CO2 opslag.

5. Fasering: ‘Het nieuwe lint’ als katalysator
De fasering valt niet exact te voorspellen. In de
ontginningsstrategie wordt gestart aan de oevers van het
IJ (1) Het lint zal werken als katalysator, naarmate het
meer lading (ankerpunten en programma) krijgt zal ook
de snelheid van de ontwikkeling toenemen en uitbreiden
in noordelijke richting (2 en 3).

6 . Kavelgewijze ontwikkeling
Het eigendom in de Achtersluispolder is erg versnipperd.
Voor de verschillende kavelgroottes worden flexibele
spelregels voor uitbreiding van de bouwmogelijkheden
gemaakt. In de regels worden menging en contrast
opgezocht: het Zaanse DNA. Ook het behouden van
het Zaanse ondernemerschap wordt als een belangrijke
waarde gezien.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

JURYRAPPORT ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD

DE UITSLAG VAN DE
ONTWERPWEDSTRIJD
Als alle scores naast elkaar worden gelegd, is te zien dat het
ontwerp van het team SVP en TU Eindhoven (Roos Kleurig
Risico) met een groot verschil gewonnen heeft. De ontwerpen
van de trainees van Tauw (De verbindende polder) en van
de studenten van InHolland Bouwmanagement en Vastgoed
(Zaanstad 2040) komen op een mooie tweede en derde plek.

overtuigingskracht

het volgen van
ambitie gemeente
diversiteit

presentatie

TOTAAL

25
16,2
14
11,2
21,2
13,2
12,4

realisatiekans

totaal te behalen
ZAANSTAD 2040
VERBINDENDE POLDER
SPANNINGSBOOG
ROOSKLEURIG RISICO
LIFELINE
POLDER BOOGIE WOOGIE

innovatie en
creativiteit
faseerbaarheid

CRITERIA
integraliteit

TOTAAL
(PER CRITERIA)

20
14
13,2
14
17,8
12,4
11,4

15
8,2
10
7
10,2
7,2
7,2

10
5
7
6,8
9,3
5,5
5,2

5
3,7
3,7
3,7
4,7
3
3

5
3
4,3
3,5
4,8
3,3
4

100
63,1
67,2
58,6
84,4
56,4
53,2

15
11
12
8,4
12,4
8,8
8

5
2
3
4
4
3
2

Het programma Ontwerp Veilige Omgeving stimuleert het
vroegtijdig meewegen van ‘(omgevings)veiligheid’ in het ontwerp
van een gebied of gebouw. Met een groot netwerk van (young)
professionals werken we aan deze doelstelling. Het programma
wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat.

OVO - Ontwerp Veilige Omgeving
Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer - NL
085 - 070 47 32
info@ontwerpveiligeomgeving.nl
www.ontwerpveiligeomgeving.nl
ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL

