
Elma van Beek is stedenbouwkundige en sinds drie jaar 
partner van Bureau Maris, Vormgevers van stad & landschap. 
Daarvoor werkte ze onder meer negen jaar als zelfstandig 
stedenbouwkundige.

Wat voor bedrijf zijn jullie en wat voor type projecten 
voeren jullie uit?

Bureau Maris is een bureau voor landschap en stedenbouw 
met 3 technische werkvelden in huis: stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en techniek buitenruimte, 
waarmee we voor de gehele breedte van het ruimtelijk 
werkveld ontwerpen voor een duurzame toekomst kunnen 
maken en deze ideeën kunnen uitwerken tot realisatie, met 
bijvoorbeeld bestekken en begeleiding van aannemers. We 
werken van grootschalige schetsen en structuurlijnen tot 
de schaal van de stenen en de techniek. Onze projecten zijn 

in heel Nederland.

Wie zijn jullie opdrachtgevers?  
Dat zijn provincies, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en soms particulieren 
of bedrijven die bijvoorbeeld toe zijn aan een nieuwe visie op hun bedrijventerrein. 
Maar daarnaast ook organisaties als Natuur- en Recreatieschappen en 

Je kunt niet alleen maar 
programmatisch denken 
dat mensen moeten wonen, 
dat is echt onvoldoende.

‘‘

’’
Staatsbosbeheer. Dat is heel gevarieerd, en heeft ook met ons werkveld techniek 
buitenruimte te maken. Een collega van mij heeft een bosbouwkundige achtergrond 
en werkt veel aan natuurontwikkelingsprojecten. Hierdoor denken we ook in een 
stedelijke omgeving meer vanzelfsprekend aan natuurinclusieve ontwerpen.

Wat is jullie algemene visie vanuit bureau Maris?
Die hebben we op onze website in een animatie toegelicht. Vanaf het begin 
functioneren onze werkvelden parallel aan elkaar: ideeën inventariseren, het verhaal 
van de plek opnieuw vertellen en een stap verder brengen én mensen inspireren. 
We betrekken de technische mensen vanaf het begin bij de projecten om direct de 
maakbaarheid te testen. Zo kunnen we topkwaliteit leveren en de lat vaak hoger 
leggen dan de opdrachtgever. We nemen de omwonenden mee in het traject. Ik vind 
dat participatietrajecten extra diepgang en meerwaarde geven. Ons werk is veel 
meer dan het maken van een mooi grafisch gelikt beeld, dat je aan het eind neerlegt 
en dat anderen dan gaan bewonen. In onze processen hebben wij vanaf het begin 
het functioneren van de stad op het hogere schaalniveau voor ogen. Er moeten niet 
alleen huizen gebouwd worden, bijvoorbeeld, maar de stad moet echt beter gaan 
functioneren.
Mijn boek: ‘Levende stad, stad om in te leven’ gaat over het functioneren van de 
stad als systeem, gebouwd voor en door mensen. Je moet niet alleen iets bouwen 
als het gemaakt en uitgevoerd kan worden, je er ook oog voor hebben of je de stad 
er een stap mee vooruithelpt. Dat zit in duurzaamheid, prettige leefomgevingen 
en circulaire processen. Dat boek is in 2012 verschenen en sindsdien ben ik op die 
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manier met mijn projecten bezig. De HvA heeft het boek destijds gesponsord en ik 
heb het toen daar gepresenteerd, dus er is een band tussen de Hogeschool en de 
Levende Stad.

Wat zijn jullie maatschappelijke opgaves?
Twee grote maatschappelijke opgaves van dit moment zijn de hoge woningnood en 
het spanningsveld rond de stikstofcrisis. Aan de ene kan heb je de vraag om in het 
land een miljoen woningen te bouwen en aan de andere kant heb je plannen die stil 
komen te liggen als ‘de stikstof’ nog niet in orde is. 

De vraag naar grootschalige woonprojecten én kleinschalige en hofjes klinkt 
tegenstrijdig.

Dat is afhankelijk van de context. Haven-Stad in Amsterdam is grootschalig. Daar 
maak je andere woonmilieus dan in een dorp. Bureau Maris kan aan beide typen 
opgaven een bijdrage leveren. Voor centrum Nieuw-West in Osdorp hebben wij 
klimaatadaptieve buitenruimtes ontworpen. Daar stimuleren we ontmoetingen in de 
buitenruimte van een grootschalig project.

Wat betekent het begrip menselijke maat voor jou?
Bij de vormgeving van de stad betekent dat voor mij: Aandacht voor mensen. De 
menselijke maat past naadloos mijn verhaal over de Levende Stad. Vaak raakt de 
menselijke maat klem in infrastructuur of tussen enorme kantoorgebouwen. Dan 
merk je dat iemand niet goed begrepen heeft, waar je het uiteindelijk voor doet. Niet 
voor het geld maar voor de mensen die de stad gebruiken. Die mensen staan bij mij 
centraal.  

Hoe komt dit dan tot uiting bij jullie ontwerpen en de adviezen die jullie geven?
Ik heb zes jaar lang in de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente 
Amersfoort gezeten. Bij alle plannen die langskwamen, was ik bezig met de vragen: 
Vind ik het prettig als mijn kinderen hier straks langsfietsen? Hoe kun je zorgen 
dat de plint meer open is en mensen zich prettig voelen, als ze het gebouw ingaan? 
Hoe kunnen mensen goed hun weg vinden? Is de balans tussen techniek en 
gebruikersfuncties in evenwicht? Uiteindelijk moet het een prettige plek worden.
Met het team van Bureau Maris kijken we heel goed naar de detaillering van 

buitenruimte en gebouwen. Hoe komt het ontwerp over? Welke uitstraling heeft het? 
Dat heeft te maken met materiaal, textuur en kleurgebruik, met gevelopeningen, 
ritmiek in de gevels. Maar ook met de functies in een gebouw en de buitenruimte. In 
hoeverre is er levendigheid in een straat te verwachten? Waar zit de entree van een 
gebouw? Waar kijk ik op uit? Zijn er ogen op de straat?
Je kunt best grootschalig bouwen, maar je moet dan aandacht hebben voor de 
overgang naar de openbare ruimte, de plint. Wat gebeurt daar? Hoe kunnen de 
mensen die daar leven deze zone gebruiken?
 

Kijken jullie ook met de mensen die er gaan wonen naar hun behoefte? Wat willen 
zij in de omgeving terugzien?  

Je bent als opdrachtnemer vaak afhankelijk van hoe een opdrachtgever dat proces 
organiseert. Soms krijg je alleen de vraag om een tekening of een snelle schets 
te maken. Maar als ik mag kiezen, ga ik graag met mensen in gesprek. Dat heeft 
voor mij juist een meerwaarde. Bij de ontwikkeling van een schoollocatie in gingen 
we met omwonenden in gesprek. Die vonden de tijdelijke situatie, een parkje met 
ingezaaid gras eigenlijk wel prima. Zij hadden vrij uitzicht en konden er hun hondje 
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uitlaten en hun kinderen laten spelen. Voor hen hoefde de plek niet bebouwd te 
worden. Toen moesten we helder uitleggen dat de woningbouw door de gemeente was 
vastgesteld maar dat we het graag met hen wilden hebben over hóe die woningen 
en de ruimte eromheen eruit zouden kunnen zien. Zo hebben wij de omwonenden 
meegenomen en dat was leuk om te doen.

Waar ligt het verschil tussen de gebruikers en jullie? 
Een gebruiker wil zich de plek eigen maken, dat merkte ik ook sterk in de commissie 
ruimtelijke kwaliteit. Dat levert een spanningsveld op. Een voorbeeld: Een gebruiker 
heeft het warm, hij koopt zonwering en hangt dat aan zijn achtergevel. Dat vinden 
ontwerpers lelijk. Websites van architectenbureaus tonen meestal gebouwen zonder 
mensen, terwijl de menselijke levendigheid daar zichtbaar zou moeten zijn. Mensen 
gaan zich de gebouwen eigen maken. Ze gaan de kozijnen schilderen en zonwering 
ophangen. Ontwerpers zouden zich dat moeten realiseren. En omarmen.

Bij welke projecten hebben jullie specifiek gekeken naar het creëren van een 
menselijke maat?

Het ontwerp voor de herontwikkeling van de schoollocatie loopt op in gebouwhoogte 
en heeft een krulvorm, waardoor je allemaal verschillende ruimtes krijgt die in 
elkaar overvloeien. De beslotenheid en de openheid van de lange rechte lijnen van 
Zeewolde komen bij elkaar en creëren verschillende sferen. Het is ook heel groen, 
er zijn veel bomen, struiken, privé tuintjes en een groen pleintje in het midden. 
Hierdoor heb je een afwisseling van beslotenheid, openheid en typen groene 
ruimtes. Het parkeren is langs de straten en onder de appartementen geplaatst, zodat 
er geen veld met blik ontstaat. Deze oplossing is weliswaar duurder, maar creëert 
veel kwaliteit voor de buitenruimtes. Hiermee hebben wij de lat in alle opzichten 
hoog gelegd, ook qua duurzaamheid, onder meer door zonnepanelen op het dak te 
leggen.

Zijn er referenties die jullie gebruiken bij het toepassen van de menselijke maat in 
jullie projecten?

Ik ga zelf regelmatig op excursie en ben nu ook de excursie voor Sensing 
Streetscapes aan het voorbereiden. Bert Harmelink en ik zijn daarvoor in Den Haag 
en Amsterdam geweest. We analyseerden waar we ons ‘senang’ voelden. Treffend 
was het verschil tussen beide steden. Tussen de prestigieuze hoogbouwprojecten in 
Den Haag is de aandacht voor de openbare ruimte heel anders dan op de Zuidas. Dan 
gaat het om de inrichting, welke functies er zijn, hoe ruimtes op elkaar aansluiten. 
Dat is heel belangrijk en maakt echt verschil. Tussen de grootschalige flatgebouwen 
op de Zuidas zagen we zorgvuldig ontworpen straatjes en verblijfsruimtes, 
speelplekken, privétuinen, mensen die daar staan te schoffelen en een bijenhotel. 
Hierdoor heb je echt het idee dat er wordt geleefd.

Naast de grote flats aan de Zuidas staan zes grondgebonden woningen. Een gated 
community, herenhuizen met een balkon en een tuintje met een trampoline. 
Interessant, alleen al vanwege het contrast. Op sommige plekken tussen de 
hoogbouw zijn collectieve en privé-buitenruimtes heel genuanceerd en kleinschalig 
aangelegd. Daarmee wordt een soort vriendelijkheid geïntroduceerd in die grote 
hoogbouw omgeving en kunnen de mensen die daar wonen zich prettig voelen. 
Hier is de buitenruimte met aandacht vormgegeven. Maar de Zuidas is natuurlijk 
ook een netwerk, met plekken waar géén intimiteit maar juist openbaarheid is. 
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Daar zie je de menselijke 
maat op een andere manier, 
bijvoorbeeld met koffietentjes 
en terrassen. In dit netwerk 
gaat het continu om balans 
en variatie. Waar wil je rust 
en waar drukte? Waar wil je 
verplaatsen en waar wil je 
verblijven?

Zijn er uitdagingen waar 
jullie tegenaan lopen bij het 
toepassen van de menselijke 
maat?  

Drie grote uitdagingen zijn te onderscheiden: 1. klimaatadaptiviteit: Hoeveel groen 
maak ik? Hoe ga ik met mijn watersysteem om? 2. duurzame mobiliteit: Waar laat je 
de auto’s? Hoe zorg je ervoor dat de looproutes goed zijn? Hoe krijg je mensen op de 
fiets? Hoe laat je ze gezond bewegen? 3. energietransitie: hoeveel gevelopeningen 
maak je? Welke materialen gebruik je? Hoe circulair, hoe groen is dat? Al deze 
claims moet je bij elkaar brengen, daar zit ontzettend veel aan vast. Daarom is het 
belangrijk om te beginnen en eindigen bij de mensen.

Welke trends signaleer je als je kijkt naar verdichting en hoogbouw? Wat verwacht 
je in de toekomst?

Er komt meer aandacht voor binnenstedelijk en ook hoger bouwen. We moeten 
voorzien in nieuwe woningen, een maatschappelijke opgave. Maar dat moeten we wel 
op een goede manier doen, zodat de stad erop vooruit gaat. Als je ergens hoog gaat 
bouwen, moet je nadenken over hoe mensen die plek bereiken. Komt er wel of niet 
een metrostation? Ga je in hoge dichtheden bouwen, dan moet je ook grootstedelijk 
denken. Mensen willen in een gezonde stad leven, buiten kunnen verblijven, 
wandelen en hardlopen. Daar moet je ruimte voor creëren. Alleen programmatisch 
denken, dat mensen moeten wonen, is echt onvoldoende. Juist de stedelijke 
structuren en de stedelijkheid waar je dan aan werkt, de wisseling in functies, dat je 
woont en werkt op een plek. Dat je ergens op een terrasje kan zitten, dat je naar een 
stadion wilt of naar een concertzaal. Dat maakt het interessant.

Hoe zie jij de menselijke maat en de toepassing ervan in de toekomst het liefst 
ontwikkelen?

Dan moet je eigenlijk proloog van mijn boek lezen. Hier heb ik beschreven hoe ik in 
2050 door de stad loopt waar mijn kleinkind studeert en me verwonder hoe de stad 
is veranderd. Ik omschrijf wat ik tegenkom, een bedrijventerrein waar ook gewoond 
wordt en waar muziek van oefenende bandjes te horen is. Afval en fietsenstallingen 
zijn onder de grond geplaatst, zodat je meer kwaliteit in de buitenruimte creëert. Het 
vervoer is 100% elektrisch, waardoor er geen fossiele uitstoot meer is. Een gezonde 
leefomgeving met groen, water en veel gevarieerde ontmoetingsruimtes.  
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