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= een optelsom van relatief 
kleinschalige ontwikkelingen 
zonder vaststaand eindbeeld 
waar naartoe wordt gewerkt 
(Buitelaar et al., 2012).

Alternatief voor grootschalig, 
top-down en integraal.

Incrementele 
ruimtelijke 
ontwikkeling



(Buitelaar et al., 2012)



‘Spontaan’ 
of bewuste 
strategie?



Waarom incrementeel?

• Testen en leren van sociale of technologische 
innovaties t.b.v. aanpak maatschappelijke 
vraagstukken;

• Flexibeler inspelen op veranderingen in vraag of 
omstandigheden;

• Vergroten van legitimiteit van ruimtelijke plannen; 

• Opportunisme / noodzaak (crisis)



Incrementeel = meer dan tijdelijk!

Maar lukt dat wel?

Publiek debat:
- “Achterhaalde crisishype” 

- “Bredere omslag in denken en werken aan de stad”



Startpunt incrementele ontwikkeling

Bewuste strategie 
(vanuit overheid of 
eigenaar)

‘Spontaan’ ontstaan 
(vanuit  particuliere 
initiatieven)

Invloed 
op 
langere 
termijn 
ruimte-
gebruik

Initiatieven zijn blijvend Oosterwold (Almere) Toentje (Groningen)

Deel van actoren en 
programma zijn 
blijvend

Buiksloterham
(Amsterdam)

Deel van programma is 
blijvend

Ebbingekwartier
(Groningen)

Helemaal niet Boeletuin 
(Amsterdam)

Nog onduidelijk Marineterrein 
(Amsterdam) 
Havenstraatterrein 
(Amsterdam)

Landtong/Nieuwe 
Meer (Amsterdam)
K-buurt (Amsterdam)



Onder welke condities kunnen 
initiatieven invloed uitoefenen op 

lange termijn plannen? 



1.

Betrokkenen hebben een 
gezamenlijke visie op de 

ontwikkeling en de meerwaarde die 
initiatieven aan bestaande plannen 

toevoegen. 



Belang van gezamenlijke visie

• Minder onderlinge spanningen;

• Duidelijker positioneren en meerwaarde 
overdragen richting gemeente of eigenaar (bij 
‘spontane’ ontwikkeling);

• Samen sterk maken om initiatief of partij blijvende 
plek te geven in gebied.



Toentje
Groningen



Buiksloterham
Amsterdam



2. 

Initiatieven zijn in staat om grond of 
gebouwen te verwerven. In 
groeiregio’s vraagt dit om 

maatregelen die marktkrachten 
buiten houden.



Oosterwold

Oosterwold
Almere



Marine terrein
Amsterdam



3.

Overheden maken de stap van 
project- naar procesmatig werken en 

leren openstaan voor inzichten 
buiten eigen organisatie.



K-buurt
Amsterdam



Havenstraat terrein
Amsterdam



Incrementeel ontwikkelen vraagt om:

1. Gezamenlijke visie op ontwikkeling en meerwaarde van 
initiatieven voor gebied en/of maatschappelijk vraagstuk;

2. Mogelijkheden tot verwerving van grond of gebouwen 
door initiatieven; 

3. Nieuwe werkwijzen en kaders voor overheden.


