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Managing  
Public  
Space 
 
 
 
Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en 
digitalisering hebben impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook 
ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol. 
Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op ons 
vakgebied. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar 
beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs. 
 
Samen met de stichting Managing Public Space werkt de Wageningen University & Research (WUR) 
aan een degelijke wetenschappelijke onderstroom, gericht op kennisvergroting en het opleiden van 
een ambitieuze nieuwe generatie beheerders van de openbare ruimte. Deze ambitie krijgt vorm door 
onderwijs Managing Public Space voor studenten en professionals, dat stapsgewijs wordt 
opgebouwd. 

Over ‘MPS Connect’ 
 
De stichting Managing Public Space werkt met een uitgebreid activiteitenprogramma aan de 
verbinding tussen de beheerwereld en de wetenschappelijke wereld. ‘MPS Connect’ zorgt voor een 
snelle ingang tot aansprekende voorbeelden van ‘next level stadsbeheer’, uitdagende stageplekken 
en inspirerende keynotes.   
 
Want we kunnen veel van elkaar leren in het belang van een duurzame, sociale en 
toekomstbestendige maatschappij. Met de activiteiten van ‘MPS Connect’ dragen we bij aan het 
gesprek tussen beheerders op strategisch/tactisch niveau, young professionals die zich begeven in  
de wereld van de openbare ruimte en de ‘wetenschap’ (hoogleraren, promovendi, universitair 
docenten en studenten).  
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Sprekers 
 

Voor een inspirerend gastcollege of webinar 
 

 
Op zoek naar een inspirerende verhalen?  
Het gonst in de wereld van beheer. Spelers in de openbare ruimte moeten de handen in een slaan 
en vanuit gedeelde belangen aan de slag. Alleen dan kunnen we de kansen verzilveren en de grote 
maatschappelijke opgaven tackelen. Dat betekent bouwen aan een strategische en integrale 
aanpak waarmee we van 1+1 3 kunnen maken. Tegelijkertijd worden er al overal fantastische 
stappen richting toekomst gezet die we graag voor jou in de spotlights zetten.  
 
Deze kernspelers geven je graag een inkijk in het ‘next level’ van het beheer van de openbare 
ruimte en hopen je te inspireren met hun visie op de toekomst.  
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 Help, ik wil verduurzamen #hoedan!? 
Stapels met rapporten weten we te produceren, maar ze gaan allemaal over 
hetzelfde. Daarmee blijft het circulaire landschap nog steeds heel leeg. Eigenlijk 
staan we de laatste 10 jaar op circulair gebied stil. Wanneer gaat we er nu aan 
beginnen, wie gaat er beginnen, HOE ga jij beginnen?  
 
In deze presentatie neem ik je mee hoe je van een beleidsdocument tot 
uitvoering over kan gaan. Simpel, klein beginnen en met oog voor de eigen 
organisatie maar toewerken naar een circulair succes. Welke rol speelt een 
circulaire aanbesteding hierbij en wat is circulair aanbesteden? Na afloop krijg 
je er gewoon zin in om zelf aan de slag te gaan! 

 

Sander Lubberhuizen  
Circulair adviseur Circulogic, 
bedrijfsleider Energiepunt 

gemeente Apeldoorn 
 

 
   

 

 ‘Integraal centraal’ in Amsterdam  
Amsterdam staat de komende jaren een grote transitieopgave in de openbare 
ruimte te wachten, aangedreven door de klimaatverandering, de overgang naar 
duurzame energiebronnen, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de 
digitalisering van de samenleving. Daarnaast verdicht de stad steeds verder. De 
ondergrondse infrastructuur groeit mee, maar raakt vol. De transitie stagneert 
als wordt vastgehouden aan de huidige stads- en gebiedsontwikkeling.  
 
Het traditionele van boven- naar ondergronds denken is passé. Tijd voor een 
innovatieve ontwerpmethode die de openbare ruimte integraal programmeert; 
de ondergrond en meervoudig functiegebruik staan voorop. Publieke en private 
partijen gaan in een vroeg stadium om de tafel zitten om ondergronds ruimte 
te reserveren voor een gezond leefmilieu, nieuwe energiesystemen, de hitte- 
en neerslagproblematiek, de gewenste circulariteit en natuurinclusief 
ontwerpen. Deze stapeling van maatregelen draagt bij aan een groene, 
aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.  
 

 

Joyce van den Berg  
Hoofdontwerper 

Ruimte & Duurzaamheid 
gemeente Amsterdam 

 
 

 
 

   

 

 Beheer in ontwikkeling: van (ongemerkt) verzorgen naar  
regie op de verbetering van de openbare ruimte 
 
Beheer gaat in essentie om het schoon en heel houden van de bestaande 
openbare ruimte. Maar voor mensen die denken dat beheer saai is…. schrik 
niet: beheer is een van de meest dynamische en complexe vakgebieden binnen 
de overheid. Door een niet aflatende ‘bezuinigingsdrift’ van gemeentebesturen, 
de ‘participatiesamenleving’ en het credo van meer ‘marktwerking’ moest 
beheer zich steeds opnieuw uitvinden. Nu wordt gevraagd welke bijdrage 
beheer kan leveren aan grote maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, 
biodiversiteit, circulaire economie, gezondheid, sociale samenhang en inclusie. 
Dit terwijl er weer volop gebouwd moet worden in de bestaande stad. Hier 
liggen geweldige kansen maar ook enorme opgaven! Op de beheerafdelingen 
zijn grote veranderingen nodig in kennis en houding, de werkprocessen, de 
informatievoorziening, de beleids- en beheerinstrumenten en de samenwerking 
met andere afdelingen en organisaties. 

 

Martin vd Zwan  
Directeur/oprichter 

Planterra 
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 Reyeroord+: de wijk van morgen begint nu 
Ga mee op ontdekkingsreis in Reyeroord, een wijk uit de jaren ’60 waar de 
riolering aan vervanging toe is. De energietransitie staat voor de deur en we 
willen droge voeten houden. Met deze beheeropgaven als vertrekpunt 
experimenteren we stap voor stap richting de voorbeeldwijk voor de 
transformatie van Rotterdam. Ons motto is ‘samen dromen, samen doen’. Co-
creatie met bewoners en innovatieve ondernemers. In onze ontdekkingsreis zijn 
de ambities zijn helder, de weg ernaartoe ligt open. Via kleine, lokale 
experimenten ontdekken we wat werkt en écht bijdraagt aan een wijk waar je 
nu en in de toekomst wil wonen, ontmoeten en beleven. We nemen je mee op 
onze reis, laten concrete voorbeelden zien en gaan graag in gesprek over de 
lessen en uitdagingen. 

 

Eline van Weelden  
Adviseur  

gemeente Rotterdam 
 

 
   

 

 Het belang van beleving en een brede blik 
In Delft zijn de afgelopen jaren verschillende projecten gestart om het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte meer aan te laten sluiten op de beleving 
van de gebruikers. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Dat betekent vaak 
breder kijken dan alleen vanuit de technische bril. Tegelijkertijd is het niet 
gemakkelijk om die beleving te meten. Ook zijn er verschillende projecten 
opgestart waar met een integrale blik is gekeken naar meer dan alleen het 
onderhoud. Marco Dofferhoff kan in brede zin iets vertellen over de 
beheeropgaven in de openbare ruimte, van spelen tot begraven, van riolering 
tot openbare verlichting, en van de ‘traditionele beheeraanpak’ tot innovaties 
als 5G.   

Marco Dofferhoff  
Senioradviseur 
gemeente Delft 

 

   
 

   

 

 Stadsbeheer in het politieke centrum van het lokale bestuur 
Hoog tijd voor Stadsbeheer om het podium te pakken in het beheer van de 
openbare ruimte. Niet alleen de samenwerking met de ontwerpende disciplines 
in het fysieke domein en het sociale domein moet worden geïntensiveerd. Er 
ligt ook een uitdaging om de positie van het beheer van de openbare ruimte bij 
het bestuur van de stad te verbeteren. Het beeld is nog steeds dat beheer 
vooral gaat over scheefliggende stoeptegels en weinig kansen biedt tot 
positieve politieke profilering. Met bovendien het risico dat een instortend 
viaduct ook het einde betekent van je politieke carrière. Tegelijkertijd gaat er 
veel geld om in de portefeuille openbare ruimte, terwijl dat weinig zichtbare 
effecten oplevert anders dan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. 
Maar er gloort hoop voor de aanbieders van het ‘buitengeluk’… 

 

Peter de Visser  
Adviseur & voormalig hoofd 

Stadsbeheer & afvalinzameling 
gemeente Zoetermeer 
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 Toekomst van beheer, beheer van de toekomst 
Steden en regio’s krijgen de komende decennia te maken met grote 
vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffen 
schaarste en gezondheidsvraagstukken. Belangrijke sleutels om deze opgaven 
het hoofd te bieden, liggen in het beheer van de openbare ruimte. De 
grootschalige vervanging van gebouwen en infrastructuur van na de oorlog is 
een mooie kans om de openbare ruimte beter te laten aansluiten bij de 
behoeften van deze tijd.  
 
Beheerorganisaties zijn verantwoordelijk voor veel systemen. Ze hebben de 
investeringsmiddelen en de kennis om vraagstukken op te lossen. Maar staan 
ze al voldoende gesteld om kansen te pakken?  

 

Wiebe Oosterhoff  
Strategisch adviseur 

gemeente Rotterdam 
 
 

 
   

 

 Rotterdams Weerwoord – klimaatadaptatie in een deltastad 
Rotterdam is een stad aan het water, met 85% van zijn oppervlakte onder het 
niveau van de Maas. Klimaatverandering heeft daarom een enorme impact. 
Hoe ga je om met enorme hoeveelheden regen, toenemende hitte, een 
zakkende stad en een stijgende zeespiegel?  
 
Het Rotterdams Weerwoord is hier het antwoord op. Door samen met de stad 
aan de slag te gaan, worden straten, gebouwen, wijken en tuinen aangepakt. 
Het uiteindelijke doel is een klimaatbestendig Rotterdam in 2030. Daar is 
iedereen voor nodig: gemeente, waterschappen, bedrijven, woningcorporaties 
en het belangrijkst de Rotterdammer. In deze presentatie hoor je hoe 
Rotterdam tot dit programma is gekomen en wat de grote uitdagingen zijn voor 
de komende jaren. 
 

 

Johan Verlinde  
Programmamanager 

Rotterdams Weerwoord  
gemeente Rotterdam 
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Stage- en 
afstudeerplekken 
 

Voor een impactvolle uitdaging 
 
Op zoek naar een toffe afstudeerplek?  
Het beheer van de openbare ruimte is veel meer dan het ‘old school’ in stand houden van 
bruggen, (water)wegen of riolering. Hoe kunnen we inspelen op de grote transities die op ons 
afkomen, denk aan klimaat, circulair, energie of mobiliteit? Hoe geven we beleving van inwoners 
en participatie een plek? En hoe kunnen data-analyse en datascience ons dagelijks werk 
vergemakkelijken? Kortom, er zijn veel sociale, bestuurlijke en technische vragen rondom het 
beheren van de openbare ruimte waaraan jij kan bijdragen.  
 
Neem contact met ons op via contact@managingpublicspace.com om te kijken naar de 
mogelijkheden voor een werk- of onderzoekstage binnen ons netwerk en verras ons met jouw 
achtergrond en verfrissende ideeën. Zo bouw je mee aan de leefbare steden en buurten van de 
toekomst. 
 
De organisaties op de pagina hierna kijken uit naar je komst! 
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Provincie Noord-Holland 

 
 Waterschap Limburg  

 
 Norminstituut Bomen 

 
     

     

 

 

 

 

  

 
Gemeente Rotterdam 

 
 Waterschap Vechtstromen 

 
 Stadswerk 

 
     
     

 
 

 

 

 

Planterra 
 

 Gemeente Delft 
 

 Provincie Gelderland 
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Interesse? 

 
Wil je in contact komen met inspirerende sprekers of een van de organisaties  

die interessante stage- of afstudeerplekken aanbieden? 
 

Laat het ons weten via contact@managingpublicspace.com 
en wij leggen de verbinding. 
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