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“Engineering is a great profession. There is the satisfaction  

of watching a figment of the imagination emerge through  

the aid of science to a plan on paper. 

 

Then it moves to realisation, in stone or metal or energy. 

Then it brings homes to men and women. 

Then it elevates the standard of living and adds to the comfort of life. 

 

This is the engineer’s high privilege.” 

 

 

 

 
Herbert Hoover 

mining engineer 

US President 







RETHINKING JAKARTA 









DEVELOPING FOR THE RICH… 

…TO HELP THE POOR 

THE ROBIN HOOD PRINCIPLE 





WATER EVERYWHERE,  

BUT NOT A DROP TO DRINK
 



SEA SPRING CITIES: 
FULFILLING THE NEED FOR CLEAN POTABLE WATER 



SUBMARINE SEA SPRINGS 







SEA SPRING CITIES FASERING (VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=kaBcF9SZnQU


SEA SPRING CITIES (VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=4gPb1yU2tbM


STUDIO 



 



DE BREDERE CONTEXT:  
de noodzaak tot een  
integrale visie op onze  
“Dutch Delta Metropolis” 



Stichting  
Deltametropool  



Eric Luiten – Landschapsplan  
Nederland  



RETHINKING NL:  
de noodzaak om na te denken over ons vergezicht; 
De lange termijn is nu: synchroniciteit in denken 



IABR 
H+N+S,  
Ecofys  
Tungsten Pro  



Peter Zwaneveld (CBP) tijdens 5e dag van de projectontwikkeling  2016 



De Nieuwe Opgave, ofwel:  
Ruimte maken  
voor het nationaal geluk 

















De ecologische hoofdstructuur, natuur en 
landschap 
  
Ecologische structuurversterking van de kust 
en de kustzone 
  
De kans om in ons land weer te investeren in 
biodiversiteit  
en versterken van de ecologische 
hoofdstructuur 
 

 

Versterking van de ecologische en 
landschappelijke structuur  
van Nederland: De nieuwe 
groene contouren 



Verbetering van het 
internationale 
vestigingsklimaat van onze 
Deltametropool 



De Randstad – Deltametropool, 
Hart van het stedelijk netwerk 



• De transitie naar duurzame mobiliteit  
 

Verbetering van het internationale 
vestigingsklimaat van de Deltametropool, 
sterke verbanden in het stedelijk netwerk 



• Kwaliteitsimpulsen voor het 
metropolitane  
woon- en leefmilieu (natuur, 
landschap en recreatie)  
en voor een duurzamer 
economische vestigingsmilieu: 

• Een Deltaplan voor de natuur?  
 
 
 

Balans in de Delta: 
Door de bevolkingsgroei ontstaat 
de noodzaak om te investeren in 
duurzame mobiliteit en 
leefomgeving 







Deltadroom 
De mooiste Stadsdelta van Europa  
Achter de gouden rand van onze duinen en Noordzeestrand 
 
 



Stromen Rijn, Maas en Schelde door het Lage Land 



Omzoomd door het blauw en groen van onze vernieuwde landschap,  



De Hollandse Deltastad, wereldstad van water. Metropool, randstad aan Blauw en Groen 
 



Verbonden door sterke, snelle lijnen met het omringende land 



En de daaraan, daarin gelegen steden 



Durf vooruit te kijken, maar met oog voor de kracht van natuur en water 



Zoals hen die voor ons waren deden, goede plannen kijken naar de toekomst,  
maar zijn geworteld in het verleden. 



G32 Wat betekent dit voor u? 





RANDSTAD RENAISSANCE 

+ 1000.000 huishoudens 



Casus Rijswijk 





Beelden: Neprom, ZUS 



DOELGROEP: 1-2 PERSOONSHUISHOUDENS 
• Starters / Jonge stellen 

• Net afgestudeerden / PhD’ers 

• Expats / Buitenlandse studenten / Kenniswerkers 

• Zzp’ers / Flexwerkers / Mensen met start-up 

• Gescheiden ouders 

• Alleenstaanden 

• Ouderen 



MOBILITEIT 
• Elektrische auto’s en fietsen delen met de buurt 

• OV-bereikbaarheid door Lightrail halte Rijswijk Buiten 

• Nieuwe fietsbrug over de Vliet ter hoogte van Rijswijk Spoorzone 

• Parkeren in parkeerstrook langs het spoor 

• Straatprofiel zonder parkeermogelijkheden 



SHARING 
• Elektrische auto’s en fietsen delen met de buurt via platform 





Vastra Hamnen - Malmö 




