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Introductie

gebied kan ingroeien? Hoe creëer je bewust
wording en eigenaarschap op dit vlak? Hoe
kunnen klimaat- en energiemaatregelen worden
ingezet voor het verbeteren van wijken? Hoe kan
de energietransitie als opstap dienen om klimaat
adaptatie een plek te geven in de onder- en
bovengrond? En wat zijn andere koppelkansen?

Ruimte voor klimaat
en energie #1

Ontwerpend onderzoek
Ontwerpend onderzoek is een instrument dat
in Nederland al enige decennia wordt gebruikt,
maar momenteel snel aan draagvlak wint. Het is
een co-creatieve werkwijze gericht op de ontwikkeling van ruimtelijke visies en ontwerpvoorstellen voor complexe ruimtelijke vraagstukken.
Ontwerpend onderzoek brengt de kennis van de
betrokken partijen uit een gebied bij elkaar, helpt
bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk
maken, afwegen en verbinden van belangen, het
organiseren van draagvlak en het initiëren van
nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat er ruimte
om te komen tot integrale toekomstperspectieven, handelingsperspectieven en handvatten
voor beleidsvorming bij overheden en marktpartijen. Het stelt betrokken partijen in staat buiten
de eigen kaders te denken en zo tot een meer
integrale aanpak te komen.

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die
op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben.
Denk aan de aanpassing aan een veranderend klimaat, de
overstap naar duurzame energie en het vergroten van de
bewustwording rondom deze thema’s en het betrekken van
de lokale belanghebbenden. De aanpak van deze opgaven zal
onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee een
belangrijk ontwerpvraagstuk. Binnen de Open Oproep Ruimte
voor klimaat en energie #1 gingen (semi)publieke organisaties
en ontwerpers samen op concrete plekken aan de slag om
met ontwerpend onderzoek te verkennen hoe deze opgaven
lokaal en regionaal, zowel ruimtelijk als in het beleid en de
uitvoeringspraktijk van de betrokken partijen, een plek kunnen
krijgen. Deze online publicatie toont de resultaten.

Aanpassen aan een veranderend klimaat
Het klimaat verandert: extreme regenbuien,
langere perioden van droogte, zware stormen en
hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel.
De oorzaak van die verandering ligt voor een groot
deel bij de CO2-uitstoot van onze economieën,
die draaien op fossiele brandstoffen. Energie en
klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Om klimaatverandering te matigen of te stoppen
moeten we die CO2-uitstoot dus verminderen.
Dat doen we grofweg op twee manieren: enerzijds door onze energiebehoefte in te dammen,
en anderzijds door over te stappen op duurzame
energiebronnen. Maar zelfs met al deze inspanningen, weten we inmiddels zeker dat klimaat

Binnen de Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #1 werkten 18 transdisciplinaire
teams, bestaand uit ontwerpers, (semi)publieke
organisaties – zoals gemeenten, provincies en
woningbouwcorporaties -, maar ook burgers en
marktpartijen, in korte ontwerpend onderzoekstrajecten van circa vier maanden aan oplossingen voor energietransitie en klimaatadaptatie, en
de kansen voor ruimtelijke kwaliteit die hiermee
gepaard gaan.

verandering onvermijdelijk is. En juist daarom
is het zo belangrijk om gezamenlijk te onderzoeken hoe we ons land kunnen aanpassen aan
het veranderende klimaat. Denk daarbij aan het
opvangen en bufferen van steeds frequenter
voorkomende piekbuien; aan het inzetten van het
opgeslagen water in droge periodes en het vergroenen van leefomgevingen voor het verlagen
van hittestress. Maar ook aan het verhogen van
onze waterveiligheid en -zekerheid. Hoe laten we
al deze transitie-opgaven landen in onze ruimte?

18 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke
inpassing van klimaat- en energiemaatregelen
De 18 lokale en regionale projecten die in deze
bundel getoond worden, laten een brede waaier
zien van thema’s rondom klimaatadaptatie en
energietransitie, en het betrekken van burgers
hierbij, de inpassing van zonnevelden in het landschap, de relatie tussen bovengrond en ondergrond, en het inzetten van energie als aanjager
voor gebiedsontwikkeling. De ontwerpteams, die
konden putten uit lokale kennis en expertise van
tal van deelnemende partijen, hebben gewerkt
aan toekomstscenario’s, bouwstenen, methodes
en processen die helpen om duurzame toekomsten voor deze plekken zichtbaar en voorstelbaar

Welke klimaatadaptieve, natuurinclusieve en
watergerelateerde maatregelen moet je bijvoorbeeld nu al treffen, zodat de stedelijke ontwikkeling op de lange termijn in een klimaatrobuust
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Introductie

te maken. Opvallend is dat het merendeel van de
voorstellen betrekking heeft op gebiedsopgaven,
de schaal waarop systemen aan elkaar raken en
integrale oplossingen gevonden kunnen worden.
Naast de visies hebben de ontwerpteams ook de
weg uitgestippeld, die de betrokken gemeenten
en andere (semi)publieke partijen zouden kunnen
bewandelen om de innovatieve ideeën te realiseren. Kortom: deze materiaalverzameling bevat
een schat van informatie voor partijen die met
vergelijkbare vraagstukken zitten.

Context
De Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); een tijdelijke subsidieregeling van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
gericht op het verkennen en versterken
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid.
De regeling reageerde op de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin
op nationale schaal een aantal opgaven
zijn benoemd die in de komende decennia
een grote rol zullen spelen in de inrichting
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid
over het land zijn in totaal 129 projecten
van ontwerpers en (semi)publieke partijen
ondersteund, waarvan 18 binnen de Open
Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket voor de culturele en creatieve
sector. Met deze voucherregeling wilde
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
voor de ontwerpsector stimuleren en
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van
samenwerking tot stand brengen om de
positie van ontwerpers zowel tijdens als na
afloop van de coronacrisis te versterken.

7

Westland

In het hart van het dichtbebouwde Westland komt
ruimte vrij voor uitbreiding van de Greenport Horti
Campus, woningbouw en hoogwaardig openbaar
vervoer. Maar er is meer mogelijk. LUZ architecten,
TU Delft en gemeente Westland onderzochten hoe
het Floragebied naast een logistiek cluster ook een
zwaartepunt in het natuurlijk systeem kan worden.
Een energieneutrale, klimaatbestendige en biodiverse
habitat voor bedrijven en bewoners, waar onderwijs en
ondernemen hand in hand gaan.

		
Bedrijventerreinen, Water en klimaat
1

Het Floragebied

Betrokkenen:
LUZ architecten + Heleen
Bothof.
TU Delft + Ulf Hackauf.
Gemeente Westland
+ Bert Melles, Geert
Reitsma, Sander Krul,
Ralph Wesseling, Natalie
Lorenz, Marieke van der
Ende.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Het Ontwikkelperspectief Floragebied
van gemeente Westland is aangevuld met
verschillende analyses op gebied van
klimaatadaptatie en energievoorziening.

Inzichten
De ruimteclaims vanuit programma, duurzaamheidsbeleid en de natuurlijke ondergrond zijn te
groot om naast elkaar geprojecteerd te worden,
meervoudig ruimtegebruik is noodzakelijk.

Groen
Volgens de nieuwe Groenvisie dient voor elke nieuwbouwwoning 50 m2
gebruiksgroen te worden aangelegd. Bij 2500 woningen resulteert dit in
125.000 m2 nieuw groen. Daarnaast dienen o.a. groenblauwe verbindingen
en koele plekken te worden aangelegd als toevluchtsoord bij hittestress.

Bodem
In het zuidelijk deel van het plangebied is de kans op bodemdaling groot
door de aanwezigheid van veen in de bodem. Ook is de kans op verzilting
hier groter. Om dit te voorkomen is een hoge grondwaterstand en zo veel
mogelijk infiltratie van regenwater noodzakelijk.

Water
Het noordelijk deel van het plangebied heeft een grote waterbergingsopgave, omdat het bijna volledig verhard is en nauwelijks oppervlaktewater
heeft. Zwemwaterplas De Wollebrand heeft een waterkwaliteitsprobleem
(blauwalg) dat bij opwarming toeneemt.

Programma
Om ruimte te bieden aan 2500 woningen, circa 100.000 m2
campusprogramma en een nieuw distributiecentrum van Royal Flora
Holland is gestapeld en in hoge dichtheid bouwen onvermijdelijk. Ook de
nieuwe OV-verbinding en stations zijn aanzienlijke ruimteclaims.

Elektriciteit
Per deelgebied is een inschatting gemaakt van de elektriciteitsbehoefte
in woningen, voor bedrijfsprocessen en voor het opladen van elektrische
auto’s. Afhankelijk van de bebouwingsdichtheid kan deze elektriciteit
volledig opgewekt worden met zonnepanelen op daken en aan gevels.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Door clustering van gebouwd programma profiteren verschillende onderdelen van elkaars constructie. Robuuste groenblauwe structuren aan
weerszijden van de bouwvelden leveren door
hun maat, open bodem en diversiteit optimaal

Bouwveld
• onderheid dus geen last
van bodemdaling
• ondergrondse infra
beschermd tegen
verzakken + verzilting
• gebouwen
• wegen
• zonnepanelen (pvt)
• opvang regenwater t.b.v.
gebruik in gebouw
• warmte/koude
uitwisselen/cascaderen
• smart grid voor
elektriciteit

Warmte
Direct naast het plangebied ligt de geothermieput van Trias Westland.
Het water in het Warmte Systeem Westland is circa 70° C. Nieuwe
woningen kunnen met een lagere temperatuur verwarmd worden, dus kan
retourwarmte of aquathermie in combinatie met wko overwogen worden.
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ecosysteemdiensten. Kostbare en kwetsbare
ingrepen als bomen op gebouwen, gebouwde
waterberging of onderheien van kabels en leidingen worden zo voorkomen.
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Groenblauwstructuur
• waterberging
• infiltratie (tegengaan
droogte en verzilting)
• groen (recreatief,
koelend, biodivers,
waterbergend)
• klimaatrobuuste
omgeving voor groen
(voldoende water, gezond
bodemleven)
• mogelijk bescherming
tegen extreme bui
(90-120 mm/uur) of
overstroming door
hogere ligging bouwveld
• reiniging lucht en water
11

Uitwerking
Met proefverkavelingen hebben we onderzocht
hoe de maat van bouwveld en groenblauwstructuur
zich tot elkaar moeten verhouden om aan alle ambities te voldoen. Door TU Delft is een ‘parametrische
morfologie-performance-tool’(pmp-tool) ontwikkeld, die voor verschillende verkavelingsopties laat
zien hoe deze presteren op het gebied van waterberging, energieopbrengst en groennorm.

What’s next?
‘Als we deze tool aan
grondexploitatie koppelen
hebben we duurzaamheid
echt geïntegreerd in de
gebiedsontwikkeling.’

Parametrische
morfologieperformance tool
Met deze tool kunnen verschillende ruimtelijke en
programmatische invullingen vergeleken worden.
De indelingen worden in
een excel-bestand ingevoerd. Via rekenmodules
en aannames worden
de mogelijke prestaties
voor een aantal lokale
duurzaamheids-maat
regelen in beeld gebracht.
Tegelijkertijd wordt
de gekozen invulling
ruimtelijk gevisualiseerd.
Ruimtelijke effect en
duurzaamheidsprestaties
kunnen zo afgewogen
worden.

Wetlands Middel
Broekweg
Door het gebied rond de
Middel Broekweg om te
vormen tot een wetland
met nieuwe campus
gebouwen op eilanden
kan het waterbergingstekort in het noordelijk
deel van het plangebied
aanzienlijk verminderd
worden. Tegelijkertijd ontstaat een aantrekkelijke
plek voor omwonenden,
(internationale) toeristen
en zakelijke relaties van
Royal Flora Holland en het
World Horti Center, zoals
de impressie op de eerste
projectpagina laat zien.
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Proefverkaveling De verhouding tussen bouwvelden en groenblauwstructuren is zodanig dat aan de meeste eisen is voldaan.

Ambitiekaart Groen
Groenblauwstructuren als buffer tussen
bedrijvigheid en woningbouw en koele plekken
op minder dan 75 meter loopafstand.

Ambitiekaart Bodem
Voldoende open bodem met hoge waterstanden
om bodemdaling, verdroging en verzilting tegen
te gaan.

Volgende stappen en aanbevelingen
De bevindingen uit de proefverkavelingen en de
parametrische morfologie-performance-tool zijn
vertaald naar uitgangspunten en gevisualiseerd
in ambitiekaarten. De gemeente Westland gaat
deze verder ontwikkelen, zodat zij opgenomen
kunnen worden in het stedenbouwkundig
programma van eisen.

Ambitiekaart Water
Water in groenstructuren als buffer tussen
bedrijvigheid en woningbouw en als drager van
de ruimtelijke identiteit van de campus.

Het is de bedoeling om ook de pmp-tool verder
te ontwikkelen en in te zetten in het gehele
gebiedsontwikkelingsproces. De bevindingen uit
de proefverkavelingen vormen de basis voor een
verdere specificering van het programma voor en
de identiteit van het Floragebied.

meer informatie:
www.floragebied.nl
13

Voorst

Hoe ziet klimaatadaptatie eruit in de dagelijkse
leefomgeving van polder Nijbroek? Aanpassingen in
dit historische watersysteem moeten gedragen worden
door zowel het landschap als de gemeenschap.
Fotograaf Rufus de Vries en ontwerpbureau Open
Kaart laten zien hoe waterschap, gemeente, bewoners
en grondeigenaren als keten samen zorgdragen voor
het watersysteem. Door oplossingen samen met
stakeholders te bedenken én te verbeelden, activeert
het ontwerpend onderzoek hen om integraal met
klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Water en klimaat

Ontwerpen in het veld
2

Betrokkenen:
Fotograaf Rufus de Vries.
Open Kaart + Hanneke
Stenfert, Pieter Graaff.
Gemeente Voorst +
Paulien Dekker.
Waterschap Vallei en
Veluwe + Christian
Huising, Elbert de Graaf.
In samenwerking
met bewoners,
grondeigenaren,
Coöperatie Polder
Nijbroek en andere
lokale partijen.
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Ontwerpen in het veld / Open Kaart - Rufus de Vries
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Het drassige landschap van Nijbroek is in de 14e
eeuw ingepolderd door en voor een zelfstandige
gemeenschap. Klimaatverandering vraagt om
aanpassing van dit Middeleeuwse watersysteem.

Visie
Interpretatie opgave en aanvliegroute
Aanpassingen in de polder hebben invloed op de
hele keten van IJssel tot boerensloot. Vanuit een
ontwerpende blik zijn er veel kansen om integraal
te kijken naar biodiversiteit, erfgoed en recreatie.

Inzichten
Harder pompen is niet genoeg. Bij extreme
neerslag en droogte is een nieuw samenspel
nodig om het landschap leefbaar te houden
voor mens, plant en dier.

Samenwerking en integratie komen echter niet
vanzelf tot stand. Via co-creatief ontwerpend
onderzoek met bewoners en professionals delen
we kennis en zoeken we naar maatwerk.

Bijschrift
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor
sam ilicient optaerum quatem res magnis sus ut aut facculliquo incius,
et molupta ducia a dolorenda qui ute sed quunt volorias ditate consequ
issimagnisit que voluptaspe ma culparum cus dolorehent.

Aanpassingen aan het watersysteem
Het historische landschap van polder Nijbroek en het gemaal in Terwolde
zijn ingericht op een snelle afvoer van water. Het huidige systeem blijkt niet
bestand tegen hevige regenval en lange periodes van droogte. Dit vraagt
om ander peilbeheer, met aanpassingen van gemaal en landschap.

Ontwerpatelier in het
Van der Feltz-gemaal
Onder begeleiding
van Open Kaart
denken bewoners
en professionals van
gemeente en waterschap
samen na over de
toekomst van gemaal
en landschap. Tijdens
het ontwerpatelier in het
gemaal aan de Bandijk
is naast de wateropgave
gesproken over
herbestemming van het
stoomgemaal en directe
omgeving.

Landschap en gemeenschap door grond verbonden
Het landschap van Polder Nijbroek vormt een overzichtelijke schaal waarin
abstracte thema’s tastbaar worden. Door de sterke verbondenheid van
landschap en gemeenschap bestaan er geen anonieme oplossingen: voor
iedereen is direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor aanpassingen.

Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig land’, wat op sommige plekken nog goed zichtbaar is.
Bewoners en attributen tonen in primaire kleuren hoe gebruik en beheer samengaan.

Coöperatie Polder
Nijbroek
Bewoners van Nijbroek
hebben zich verenigd in
een bewonerscoöperatie
om uitvoering te
geven aan ideeën en
initiatieven. Deze foto
is genomen vanuit een
nieuw gegraven greppel
die de oorspronkelijke
polderstructuur herstelt.
Letterlijk vanuit het niveau
waarop veel ingrepen
liggen: vlak onder de
grond. Bewoners van
drie generaties planten
bomen. Aan de horizon de
kerktoren van Nijbroek.
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Uitwerking
De inzet van fotografie als ontwerpinstrument
brengt letterlijk en figuurlijk scherpte in het
verbeelden van mogelijke ingrepen. Locaties
en standpunten zijn zorgvuldig gekozen. Lokale
actoren, die verantwoordelijk zijn voor realisatie,
figureren in de foto’s. Kleurrijke waterattributen
verduidelijken de ingrepen in het landschap.

What’s next?
‘Het landschap vormt
het decor voor abstracte
opgaven die met heldere
kleuren en lokale actoren
leesbaar worden gemaakt.’

Water vasthouden
in ‘klimaatbosjes’
Twee medewerkers
van de gemeente
Voorst inspecteren
het Boerdambosje.
De bodemstructuur is
geaccentueerd.

Herstel van bruggetjes Overal in de polder accentueren bruggetjes en ‘gemetselde duikers’ het watersysteem. De historische duikers zijn niet bestand
tegen zwaar materieel. Enkele bruggetjes worden gerestaureerd, ter inspiratie voor het herstel van gemetselde duikers in de rest van de polder.

Rabattenbosjes
met inheemse
boomsoorten spelen
van oudsher een rol in
de energievoorziening:
snelgroeiende soorten
werden gebruikt als
brandhout, andere
delen voor weidepalen
en gereedschap. De
greppels en ophogingen
zorgen dat zowel eiken als
elzen in het bosje kunnen
groeien. De aanplant van
bosjes in natte delen
wordt door de gemeente
gestimuleerd.

Stuwtjes plaatsen
op de erfgrens
Twee bewoners plaatsen
een stuwtje in de sloot
tussen hun percelen.
Beide grondeigenaren
gebruiken hun land
verschillend. De
badeendjes staan
symbool voor
biodiversiteit.
Terwijl het waterschap
drie grotere stuwen
aanpast om bij langdurige
droogte water langer
vast te houden, kunnen
bewoners in hun slootjes
begroeiing langer laten
staan of zelf een stuwtje
plaatsen. Omdat de sloot
vaak de erfgrens vormt, is
samenwerking vereist.
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Een nieuwe toekomst voor het stoomgemaal
Het stoomgemaal wordt gerestaureerd en krijgt
een nieuwe bestemming. Bij de nieuwe invulling
spelen opgehaalde ideeën en criteria een rol.

Ruimte maken voor een slingerende wetering
Het waterschap voert gesprekken met
grondeigenaren om de Nijbroekse wetering meer
historische en ecologische waarde te geven.

Volgende stappen en aanbevelingen
Het ontwerpend onderzoek heeft veel kennis en
betrokkenheid geactiveerd. Met lokale partijen in
een actieve rol bij ontwerpateliers en fotografie
als ontwerpinstrument is het eigenaarschap
breed gedeeld. De handleidingen worden ingezet
in beleid, uitvoering en aanbesteding.

Ontwerphandleidingen voor eigen initiatief
De opgedane kennis over bruggetjes, sloten,
oevers en bosjes wordt in handleidingen ook
voor de toekomst beschikbaar gemaakt.

Fotografie inzetten als ontwerpinstrument blijkt
effectiever dan het maken van impressies of
schetsen. Door lokale actoren uit te nodigen om
in de foto’s te figureren maken wij ze zichtbaar en
herkenbaar als mede-eigenaar; een relevante en
navolgbare aanpak voor meerdere opgaven.

meer informatie:
www.waterinpoldernijbroek.nl
Ontwerpen in het veld / Open Kaart - Rufus de Vries
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Utrecht

Kanaleneiland transformeert. Geïnspireerd door
de diversiteit van de wijk vormen Klimaat Keien
een interactieve openbare inrichting die de
sociale cohesie versterkt en het bewustzijn van
klimaatverandering verhoogt. Klimaat Keien integreert
daarmee twee urgente opgaves in de wijk: inclusiviteit
en klimaatadaptatie. Het project gebruikt geplande
investeringen in ondergrondse infrastructuur als
vliegwiel om in de openbare ruimte gestalte te geven
aan deze twee maatschappelijke uitdagingen.

Klimaat Keien
Kanaleneiland
		
Water en klimaat, Maatschappij
3

Betrokkenen:
Gemeente Utrecht +
Frank van Gennip, Koen
Steegers, Mischa Laugs
Maarten Hensbroek.
Rademacher de Vries
Architecten + Christopher
de Vries, Ian Omumbwa.
Fluid Futures + Lotte van
Laatum, Annelou Evelein.
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Klimaat Keien Kanaleneiland / Gemeente Utrecht - Rademacher de Vries Architecten - Fluid Futures
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Om gezamenlijk de klimaatverandering tegen
te gaan, was burgers bewustmaken van de
ondergrondse klimaatadaptatiemaatregelen het
uitgangspunt van het project.

Inzichten
Elke plek op aarde heeft een bepaald klimaat. We
ontdekten dat het microklimaat van Kanaleneiland gevoelig is voor overstromingen tijdens
regenbuien en hittestress in de zomer.

50%

Interpretatie opgave
Met dit project hebben wij uiteenlopende gedragingen onderzocht die verband houden met
klimaatverandering, aangezien verschillende klimaten tot verschillende uitdagingen leiden. Van
droogte in de Middellandse Zeegebied tot nat en
koud rijden in de klimatologische omstandigheden in Noord-Europa, de lessen over hoe om te
gaan met deze klimatologische omstandigheden
zijn plotseling relevant voor Kanaleneiland.

Aanvliegroute
Parallel hieraan is sociaal en inclusief onderzoek
gedaan met onder meer de gemeente, omwonenden en wijkvertegenwoordigers. Dit gebeurde
door middel van workshops, interviews op locatie
en een iteratief ontwerpproces met feedback van
de verschillende belanghebbenden.
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Klimaatadaptatieve Infrastructuur
Onderdeel van de veranderingen op Kanaleneiland zijn investeringen in
de ondergrondse infrastructuur. Het oude gemengde rioolstelsel wordt
vervangen. In het oude stelsel werd zwart- (afvalwater) en grijswater
(regenwater) gemengd en samen richting de rioolwaterzuivering afgevoerd.
Voor klimaatadaptatie is dit systeem niet meer duurzaam.

De moderne stad
Kanalen Eilanden is een van de schoolvoorbeelden van modernistische
stedenbouw in Nederland. Niettemin zijn er expliciete gebreken in het ontwerp
van de openbare ruimtes. Openbaar groen is er in overvloed, maar wordt door
de bewoners moeilijk toegeëigend en grotendeels verwaarloosd. In deze
ruimtes is ook op een warme dag snel hittestress voelbaar.

Overstort, infiltratie en absorptie
Er wordt geïnvesteerd in een gescheiden stelsel en extra buffercapaciteit
ingebouwd, om tijdens stortbuien het risico op overstromingen te beperken.
Miljoenen euro’s worden op deze wijze onder de grond gestopt. Is het mogelijk
meer te doen met deze investering?

Groene plekken
De Bernadottelaan heeft verschillende onbenutte grasvelden. Zo vormen
de twee velden bij de grote galerijflats ondefinieerbare, nauwelijks gebruikte
ruimtes. Klimaatkeien kunnen toe-eigening van deze groene ruimtes door
wijkbewoners stimuleren. De keien beogen toevallige interacties te genereren.

Een nieuw groen plein
In 2019 werden we benaderd met de vraag of we
een manier konden vinden
om de investeringen in
klimaatadaptatie beter te
koppelen aan de beleving
van de openbare ruimte. Zo
willen we met de renovatie
van de Bernadottelaan in
2022 de technocratische
klimaatadaptatiemaatregelen vermenselijken met
de aanleg van een nieuw
groen plein met klimaatfontein voor de buurtbewoners.
2100
+ 5°C

1850
+ 0°C

2000
+ 1.5°C
Klimaatverandering
Met een voorspelde stijging van de gemiddelde temperatuur met 5°C in
2100, zijn we getuige van een ongekende opwarming van de aarde. Dit kan
catastrofale gevolgen hebben, waaronder een stijging van de zeespiegel,
veranderende klimaatsystemen en negatieve effecten op de biodiversiteit.

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie (naast gedragsveranderingen) zal dus nodig zijn om
in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen. Beperking van de
temperatuurstijging, tempert de stijging van de oceaantemperatuur
en -stijging en beperkt de risico’s voor biodiversiteit, ecosystemen en
extreme klimaatgebeurtenissen.
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1900
+ 0.5°C

2100
+ 5°C

Klimaat fontein
Om de gevolgen van
klimaatverandering
te illustreren, hebben
we de klimaatfontein
ontworpen die gegevens
illustreert van het
Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)
en World Meteorlogical
Oganisation (WMO):
Global Temperature
Change from 1850 - 2100
(+5°C).
Het niveau van de fontein
zal dus dynamisch stijgen
en dalen om de stijging
van de temperatuur en de
zeespiegel weer te geven.
23

Uitwerking
Klimaatkeien vormen een tastbare uitnodiging die
bewoners van Kanaleneiland in contact brengt
met informatie over klimaatverandering. Naast
deze bewustwordingsinterventie vormt de fontein
een stedelijke oase die hitte stress vermindert en
het contact tussen bewoners stimuleert.

What’s next?
Warming from anthropogenic
emissions […] will continue
to cause further long-term
changes in the climate
system, such as sea level rise.

Design Ontwikkeling:
Materiaalkeuze en fabricage
Afronding van het ontwerp van de fontein door
een grondige selectie van geschikte materialen
en fabricagemethoden voor de constructie. In
deze fase worden koolstofemissiefactoren sterk
vergeleken met de bouwbaarheid.

IPCC, 2022

of

Een groen eiland
De fontein heeft een
ronde vorm en omcirkelt
een groen ‘eiland’. Water
stroomt door de fontein in
een schijnbare, oneindige
cyclus. In de loop van
één uur stijgt het water,
zodat het eiland lijkt te
overstromen. In de fontein
verbeeldt de waterstand
de opwarming van de
aarde tussen 1850 tot
2100 gebaseerd op
klimaatdata.

Definitieve ontwerp- en
fabricagestappen
Voltooiing en fabricage van de fontein.
Alle specificaties worden naar de
fabrikanten gestuurd voor de constructie.

of

Productie
De fontein is vervaardigd
volgens de ontwerp- en
fabricagemethode.

Montage
De onderdelen van de fontein
worden ter plaatse geassembleerd
en de functionaliteiten van de fontein
worden getest.

Vorm en interactie
De fontein heeft
verschillende randen
die andere interacties
faciliteren: spel, rust en
interactie. Spel is gericht
op de jeugd en is een
plek waar ouders met
hun kinderen spelen. De
luwe kant van de fontein
vormt een rustige plek
aan het kabbelende water.
Interactie vormt de kant
waar mensen elkaar
ontmoeten.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #1

24

Volgende stappen en aanbevelingen
Na deze ontwerpfase volgt nader onderzoek
om de creatie ervan te formaliseren. Zo gaan we
verschillende materialen en fabricagemethoden
testen om de meest geschikte combinatie voor
de vervaardiging van de fontein te vinden, rekening houdend met de CO2-uitstoot.

Vervoer
De onderdelen van de fonteinen
worden vanaf hun productielocatie
naar de locatie in Kanaleneiland
getransporteerd.

Opening
De fontein wordt opengesteld voor
buurtbewoners en publiek.

Terugkijkend op het gezamenlijke ontwerpproces,
hebben we genoten van de mate van participatie
tussen de verschillende belanghebbenden. Vooruit, en voor toekomstige projecten, voorzien we
duidelijkere kaders voor workshops en momenten
van gemeenschappelijke feedback om een soepeler iteratief ontwerpproces mogelijk te maken.
meer informatie:
www.rademacherdevries.com

Klimaat Keien Kanaleneiland / Gemeente Utrecht - Rademacher de Vries Architecten - Fluid Futures
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Amsterdam

In Kruisbestuiven, een netwerk van scholen op weg
naar een klimaatadaptieve toekomst, vormen negen
basis- en twee mbo-scholen in de Indische Buurt
een nieuw biodiversiteit netwerk voor een beter
stadsklimaat. De bestuurlijke agenda’s Amsterdam
Klimaatneutraal en Circulaire Economie vertalen
we naar tijdelijke aanpassingen van bestaande
schoolgebouwen en hun pleinen, die van invloed
zijn op de leer- en leefomgeving van kinderen en
wijkbewoners. Het doel is een klimaat(leer)machine
te ontwikkelen voor de buurt.

KRUISBESTUIVEN
		
Water en klimaat, Maatschappij
4

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #1

26

KRUISBESTUIVEN / Clubhaus Architecten - Gemeente Amsterdam - Diversiteitsland - Buurtcampus Oost

Betrokkenen:
Clubhaus Architecten
+ Tasnim Abdin, Marjan
van Herpen, Claudia
Temperilli.
Diversiteitsland + Carmen
van Ginkel.
Gemeente Amsterdam +
Jan Pool.
Hogeschool van
Amsterdam/Buurtcampus
Oost + Marieke
Verwaaijen.
Abc nova + Vincent
Deuning.
Amsterdam Rainproof +
Lisette Heijke.
ANMEC + Elena
Francissen, Annette de
Vries.
Basisschool Het SchatRijk
+ Marc van Geer.
Bronsema consult + Ben
Bronsema.
Circular Finance Lab/
Universiteit Utrecht +
Elisa Achterberg.
Chrith Architects +
Christina Eickmeier.
Daltonschool Neptunus/
EduScience + Rik Kuiper.
De Indische Buurtschool
+ Laura Bremmers,
Ingeborg de Lange.
Gemeente Amsterdam
+ Carli Hartgerink,
Jeroen van Kemenade,
Pieter Klapwijk, Jorine
Noordman, Desmond
Ronner, Sacha
Schoonhoven, Dieuwertje
Smolenaars.
Hogeschool van
Amsterdam + Liselotte
van Dijk, Jos Falek, Elke
van der Heijden, Femke
de Lange, Marie Morel,
Anna Solcerova, Andrew
Switzer.
Jungle Amsterdam +
Christine Erb.
Meesterwerk Podcast +
Jan Jaap Hubeek.
Metropolder + Joost
Jacobi.
Passief Bouwen
Nederland + Gerben Bos.
Premark + André van
Iersel.
Stichting
Schooldakrevolutie +
Cilian Terwindt.
STAIJ openbaar onderwijs
+ Bas Lacroix.
Sustainable Finance Lab/
Universiteit Utrecht +
Helen Toxopeus.
Waternet/Amsterdam
Rainproof + Douwe de
Voogt.
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Analyse

Visie
‘Het is mooi hoe jullie binnen dit
enorm complexe vraagstuk met
brede blik tot nieuwe inzichten
en mogelijkheden komen.’
Lisette Heijke, Amsterdam Rainproof

Groen-blauw raamwerk
Indische Buurt in relatie tot het Groen-blauw raamwerk.
Bron: Omgevingsvisie 2050, gemeente Amsterdam.

Stenige buut
Beeld van twee schoolgebouwen en hun directe omgeving in de Indische
Buurt.

Hittekaart
De gevoelstemperatuur (PET) is de indicator voor de invloed van hitte op de
menselijke gezondheid. Groen is 34°C en rood is 46°C.
Bron: Klimaatatlas Metropoolregio Amsterdam (2020).

Wateroverlastkaart
Een regenwaterknelpunt is (een deel van) een straat of buurt met een (sterk)
verhoogde kans op overlast en schade bij extreme neerslag. Groen is hoog
grondwater, geel is urgent, rood is extreem urgent.
Bron: Klimaatatlas Metropoolregio Amsterdam (2020).

Achtergrond & vertrekpunt
De Indische Buurt is etnisch zeer divers en
kent grote sociaaleconomische verschillen. Het is een stenige buurt die kampt
met waterproblemen en hittestress. In
het gemeentelijke Gebiedsplan Indische
buurt 2021/2022 hebben armoedebestrijding en het verbeteren van de sfeer op
straat voor kinderen prioriteit. Bovendien
hebben bewoners behoefte aan meer
groen in de buurt. De gemeente stimuleert
meer groen en zet in op het bevorderen
van biodiversiteit. Tegelijkertijd wil zij het
duurzaamheidsbesef bij bewoners vergroten en minder kapitaalkrachtige mensen
attenderen op duurzame en energiezuinige
oplossingen.

Inzichten
Er is bij scholen en huisvestingmedewerkers van scholenkoepels veel enthousiasme voor een duurzame aanpassing van de
leer- en leefomgeving van kinderen. Het
realiseren van een dergelijke ambitie stuit
echter op drie obstakels: 1. eigendom en
eigenaarschap, 2. verkokering van beleid
en bijbehorende geldstromen en 3. onvoldoende experimenteerruimte. In de eerste
plaats kunnen scholen door een gebrek
aan middelen en tijd de eindverantwoordelijkheid voor een duurzame transitie niet op
zich nemen. Vervolgens zijn er voor het onderhoud van en de aanpassingen aan een
bestaand schoolgebouw of schoolplein
verschillende partijen – schoolbestuur en
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Interpretatie opgave
Met Kruisbestuiven verleiden we de gemeente
Amsterdam en de scholen(koepels) om met tijdelijke en eenvoudige architectonische ingrepen
van hun bestaande gebouwen een klimaat(leer)
machine te maken. Ieder gebouw maakt deel uit
van het netwerk, waardoor een interventie per
school voldoende is om het project te starten. Een
aantal van de ingrepen is ook voor de buurt toegankelijk en zichtbaar. Vervolgens zetten we het
aangepaste schoolgebouw in als leeromgeving
voor de kinderen: een inspirerende oefenruimte
voor het werken aan duurzame ontwikkelingen.

Aanvliegroute
De betrokkenen fungeren als vliegwiel voor zowel netwerkvergroting in buurt en stad als voor
kennisontwikkeling en duurzaamheidsvraagstukken. De complexiteit van de opgave verkennen
we vanuit de perspectieven water, temperatuur,
biodiversiteit, onderwijs, schoolgebouwen, geldstromen en beleid. In totaal organiseerden we
zeven sessies en nodigden we 36 experts uit om
zoveel mogelijk kennis op te halen en een netwerk
te bouwen. Tijdens de sessies is ook de haalbaarheid van de klimaat(leer)machine verkend.

Ruimte zoeken
In een wekelijks
lesprogramma kropen
twaalf kinderen (leeftijd
8-12 jaar) uit de Indische
Buurt in de huid van een
architect. Zij moesten
de volgende vragen
beantwoorden: wat is
klimaatverandering en
hoe toekomstbestendig
zijn jullie scholen op
dit moment? Na een
grondige inspectie
hebben ze oplossingen
ontworpen, uitgewerkt
en gepresenteerd voor
hun schoolgebouw als
klimaat(leer)machine.
Diversiteitsland leidde het
educatieve programma.

meerdere afdelingen bij de gemeente –
juridisch en financieel verantwoordelijk.
Een dergelijke versnippering van verantwoordelijkheden en budgetten maakt het
lastig om integraal aan verduurzaming te
kunnen werken. Terwijl dat precies is wat
moet gebeuren. Ten slotte worden alleen
aantoonbare, fysieke ingrepen gefinancierd. Hierdoor zijn veel op de natuur gebaseerde innovaties niet mogelijk, simpelweg
omdat hun economische, klimatologische
of sociale voordelen nog niet zijn bepaald.
Er is behoefte aan tijdelijke toepassingen,
waarvan de effecten te monitoren zijn, en
dus fysiek meetbaar worden.
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Ruimte maken
Zowel kinderen als
leerkrachten zien de
meerwaarde van een
klimaat(leer)machine.
Om deze constructief
in het onderwijs in
te bedden, is een
heldere visie van
het schoolbestuur,
draagvlak onder
docenten en structurele
ondersteuning vanuit de
overheid onontbeerlijk.
KRUISBESTUIVEN / Clubhaus Architecten - Gemeente Amsterdam - Diversiteitsland - Buurtcampus Oost
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Uitwerking

What’s next?

De onderzoeksresultaten zijn vertaald naar een
staalkaart van inspirerende ruimtelijke ingrepen
die eenvoudig te implementeren zijn. Hierbij gaan
we uit van op natuur gebaseerde innovaties, omdat
ze bijdragen aan een schoner en zuiniger klimaat,
en klimaatverandering tegengaan. De staalkaart
aan ruimtelijke ingrepen bestaat uit een vegetatiedak of bruin dak, verticale tuin, minibos, dubbele
huid, lesruimte buiten, moestuinwinkel, schooltuin,
helofytenfilter, waterberging en extra openbare
ruimte. Het composteren en reduceren van afval
horen hier ook bij. We werken circulair en zo lokaal
mogelijk. Hiermee realiseren we – afhankelijk van
de specifieke interventies per gebouw – wateropvang, zonwering, een beter binnenklimaat, koeling,
isolatie en meer ruimte voor flora en fauna.
De staalkaart is gericht op tijdelijke oplossingen,
zodat er ruimte ontstaat voor experimenten met

ingrepen die zich economisch en bouwfysisch
nog moeten bewijzen. Het incorporeren van flexibiliteit maakt dat interventies op basis van nieuwe inzichten relatief eenvoudig kunnen worden
verwerkt. Het is noodzakelijk dat er – bijvoorbeeld
door de Hogeschool van Amsterdam – een nul
meting plaatsvindt en er instrumenten worden
ontwikkeld die de impact van de ingrepen integraal kunnen monitoren. Alleen op die manier kunnen we daadwerkelijk van de klimaat(leer)machine
leren. Het doel is om ook andersoortige waarden
in kaart te brengen, zoals de intrinsieke waarde
en de helende werking van natuur. In een pilot kan
met een brede inhoudelijke vertegenwoordiging
gewerkt worden aan een alternatieve kosten-
batenanalyse. Bijvoorbeeld met een multicriteria-
analyse, waarin verschillende geldstromen bij
elkaar komen in een ‘waaier’ van baten.

‘De gemeente is meerkoppig en dat is waar we
tegenaan lopen. De ene afdeling is voor groen,
de andere is voor het gebouw en de derde is
weer voor het onderwijsbeleid.’
Bas Lacroix, STAIJ openbaar onderwijs
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Staalkaart

5

7

4

1. De Indische Buurt School
2. De Indische Buurt School
3. Bataviaschool
4. IBS Al Jawhara
5. tijdelijk anti-kraak
6. Gerhardschool
7. IBS Al Jawhara
8. Luca praktijkonderwijs
9. Basisschool Nautilus
Flevohof
10. Flevoparkschool
11. De Amsterdamse Plus
vogels
bijen

6

tuinman
Clubhaus
Architecten

Netwerk van scholen in de Indische Buurt op weg naar een klimaatadaptieve toekomst

Hittestress verminderen door verticale tuin:
nestruimte, veilige plek en voedsel voor vogels en
insecten, ruimte voor buiten lessen. Zomers geven
planten schaduw, het gebouw koelt af, en door filterende werking van planten kunnen ramen open;
vermindering van elektriciteit verbruik.

Wateroverlast op riool en effect van droogte
tegengaan door regenwaterbuffer. Regenwateropslag voor tuin en toiletten, buiten lesruimte.
Vijver voor vissen en drinkwater voor vogels.

Vegetatiedak, bruin dak en moestuinen: waterberging, isolatie tegen kou en warmte, nestruimte,
veilige plek en voedsel voor vogels en insecten,
buiten lesruimte, vergroten ecologisch netwerk,
upcycling puinafval stad. Minder onderhoud in
vergelijking tot traditionele daken, natuurbeleving,
verbeterde concentratie door zicht op natuur.

Meer (les)ruimte door middel van lichtgewicht
constructies met ruimte voor dieren, schaduwvoorziening, zit- en speelplekken.

Dubbele huid gevel: microklimaat, besparing van
stookkosten, verwarmde ruimte door zonnewarmte, te openen ramen, ruimte voor eetbare
planten en fruitteelt, lesruimte, minder geluidsoverlast van buiten.

Toegankelijkheid extra (publieke) ruimte. Beheer
van tuinen via trappen/hellingen in exo-skelet - tot
aan dak: oogstwinkel, mogelijkheid tot verhuur
bare unit. Toegang afsluitbaar.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het projectteam van Kruisbestuiven wil af van
onduidelijk eigenaarschap door zelf de trekker
te worden van een pilot. Een eerste mogelijkheid
dient zich aan: uiterlijk 2025 gaat de Indische
Buurtschool over van twee gebouwen naar één.
Op korte termijn worden de resultaten van
Kruisbestuiven gepresenteerd aan verschillende
gemeentelijke directies, waaronder Gemeentelijk
Vastgoed en Ruimte, Duurzaamheid en stadsdeel
Oost. In brainstormsessies worden de ingrepen
en aanbevelingen verder verkend. De uitkomsten
van Kruisbestuiven worden najaar 2022 tijdens
een Amsterdamse Scholen Conferentie met alle
Amsterdamse koepelorganisaties gedeeld.

We zijn van mening dat mitigatie moet
worden aangeleerd. Het leren in en van een
klimaat(leer)machine moet om die reden ingebed
worden in het onderwijs. Bijvoorbeeld door
natuureducatie onderdeel te maken van het
reguliere lesprogramma en de lerarenopleiding.
Bij gemeenten en financiële instellingen zijn
nieuwe rekenmodellen nodig. Belangrijk hierin is
het stapelen van diverse regelingen en potjes,
maar ook het rekenen met andere waarden,
zoals natuur als preventieve maatregel. Het is
aan scholenkoepels om een stappenplan op te
stellen voor het integreren van klimaatadaptieve
aanpassingen in gepland onderhoud. In de
tussentijd kunnen ze werken met tijdelijke
oplossingen.

meer informatie:
clbhs.eu
KRUISBESTUIVEN / Clubhaus Architecten - Gemeente Amsterdam - Diversiteitsland - Buurtcampus Oost
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Rotterdam

Klimaatadaptatie en energietransitie gaan hand
in hand. De gemeente Rotterdam wil in 2050
aardgasvrij en klimaatneutraal zijn. Wat betekent
dit voor een kwetsbare buurt, waar de klimaat- en
energieopgaven en de maatschappelijke uitdagingen
samenkomen? Door een nieuwe aanpak van
het oppervlaktewatersysteem kan Beverwaard
toekomstbestendig worden. De samenwerking tussen
randgemeenten en scholen kan zorgen voor een slimme
koppeling tussen ruimtelijke opgaven voor de lange
termijn en de bewonersproblematiek van vandaag.

Recepten voor
toekomstbestendig
Beverwaard
		
Water en klimaat, Maatschappij
5

Betrokkenen:
DS Landschaps
architecten + Zuzana
Jančovičová, Justyna
Chmielewska
De Urbanisten + Agate
Kalnpure, Minna Liu
Gemeente Rotterdam +
Joris Vermeiren, Bert van
Duuren, Jelmer Boersma
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Analyse

Visie
‘Energietransitie als aanjager van
klimaatadaptatie, verbetering
van ruimtelijke en sociaal
maatschappelijke kwaliteiten.’

Leefomgeving
Er is veel verharding in Beverwaard. Er is weinig ruimte voor bomen en
struiken.

Singels
De waterkwaliteit is niet ideaal. Redenen: onvoldoende stroming in het
water, veel nutriënten en zwerfvuil.

Energieopgave
Potentiële warmtebronnen voor het collectieve warmtenet: restwarmte,
geothermie en aquathermie.

Klimaatopgave
Waterkwaliteit en riolering, droogte en hitte zijn uitdagingen die hand in
hand gaan.

Achtergrond & vertrekpunt
Beverwaard is een laag-inkomen buurt
aan de rand van Rotterdam. We willen de
klimaat- en energieopgaven verbinden
met de maatschappelijke uitdagingen.
Beverwaard is op dit moment geen concessiegebied voor het warmtenet. Het
duurzaamheidsbeleid is versnipperd over
verschillende partijen. Het doel van dit
project is het verkennen van alternatieven
voor de energietransitie en klimaatadaptatie en tegelijkertijd de sociale omstandigheden in de buurt te verbeteren.

Inzichten
Het collectieve warmtenet is de meest
haalbare oplossing voor de energietransitie. Voor dit warmtenet zijn drie opties
overwogen voor Beverwaard en Ridderkerk. Tijdens het onderzoek hebben we
ontdekt dat het grootste deel van het gebied in het drinkwaterbeschermingsgebied
ligt. Hierdoor kan er maar beperkt geboord
worden voor de WKO-systemen. Dit zou
een beperkende factor in de energietransitie kunnen zijn. Vanuit het klimaatperspectief zijn de waterkwaliteit en hittestress
urgente vraagstukken. Binnenkort worden
hogere verziltingsniveaus verwacht, omdat
het brakke water vanuit de Maas binnen-
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Interpretatie opgave
De aanpak van het oppervlaktewatersysteem is
het leidende principe in de voorgestelde strategie. Met respect voor bestaande landschappelijke
onderleggers stellen we een zelfvoorzienend
watersysteem voor. Door de opvang en het hergebruik van regenwater, scheppen we kansen
voor een integrale aanpak van de buitenruimtes
en herinrichting van de straten. Scholen hebben
hierin een grote maatschappelijk rol. Zij kunnen
op het gebied van klimaatadaptie een voorbeeldfunctie hebben.

Nieuw oppervlaktewatersyteem
We pleiten voor minimale waterinput uit de
Maas. We stellen voor
langzaam stromende
waterlopen te creëren
om de waterkwaliteit
te verbeteren en
voldoende zoetwatervoorraad te hebben
voor droge periodes.
Het water uit singels
is ook een potentiële
warmtebron. Door de
grondsoort, die weinig
regenwater doorlaat,
is het landschap buiten
de Beverwaard een
ideale plek om opgevangen regenwater uit
de buurt op te slaan.
Het water wordt hier
door beweging en
helophyten gereinigd
en teruggepompt in de
singels.

Klimaatadaptieve scholen en schoolpleinen
Speelse plekken als motivatie voor kinderen om
op school te blijven. Scholen als startpunt voor
verandering.

Aanvliegroute
In drie online workshops hebben we met een
brede expert coalitie (gemeente Rotterdam,
gemeente Ridderkerk, BAR organisatie, waterschap Hollandse Delta, Rotterdamse Weerwoord
en wooncorporaties) een milieuverbeteringsvisie
geschetst. Voortbouwend op de procesaanpak
uit Het kookboek (Panorama Lokaal, 2020) zijn als
volgende stap de lange termijn doelen verkend
om zo verschillende partijen en hun belangen
samenbrengen. Gezamenlijk zijn we gekomen tot
vier posters met praatplaten en ingrediënten die
gebruikt kunnen worden in het participatietraject.
Deze ontwerpproducten kunnen de verbeeldingskracht van buurtbewoners oprekken en initiatieven
voorstelbaar en daarmee bespreekbaar maken.

naar meer ruimte in
de ondergrond

Veilige routes, natuurlijke singels
Aantrekkelijke openbare ruimtes kunnen de
bewoners overtuigen in de wijk te blijven wonen
en in hun huis te investeren.

Ondergrond
De energietransitie
heeft ook ruimtelijke
consequenties voor
de ondergrond.
Klimaatadaptieve
maatregelen op maaiveldniveau zorgen
voor meer ruimteclaims (buizen, kabels,
leidingen). Door de
oppervlakte run-off en
afkoppelen van daken
is hemelwaterafvoer
onnodig. Door verkleining van rioolbuizen
kan ruimte ontstaat
voor het collectieve
warmtenet. Door slim
om te gaan met de
ondergrond, kunnen
we bovengronds meer
ruimte creëren voor
bomen en struiken.

Waterbatterij & Randpark
Bolnes-Zuid kan een zoetwaterreservaat worden.
Samen met Randpark vormt dit gebied een
bovenwijkse groenstructuur.

stroomt om het gebrek aan zoetwater te
compenseren. In de komende jaren biedt
het aantal infrastructurele veranderingen
naar verwachting koppelkansen voor een
integrale wijkaanpak en financiering. Het
duurt echter nog lang voordat fysieke verbeteringen in de wijk worden doorgevoerd.
Om de grote opgaven voor de toekomst
behapbaar te maken, moeten we met
concrete projecten beginnen. Na verkenning van de huidige subsidiemogelijkheden
en interviews met de gemeente, stellen
we voor om met een klimaataanpak voor
scholen en hun pleinen te starten.
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Uitwerking

What’s next?

Het water speelt een belangrijke rol bij het gezond
en toekomstbestendig maken van de Beverwaard.
Om in de toekomst overbelasting van de riolering
te voorkomen, moeten alle woningen worden
afgekoppeld van regenwater. Het hemelwater
wordt opgevangen en stroomt via de oppervlakte
naar singels. Om de waterkwaliteit te verbeteren
is het belangrijk om singels weer aan te sluiten
op het doorgaand watersysteem zodat het water
kan stromen. We vangen regenwater uit de buurt
op in het landschap buiten de Beverwaard. Deze
zogenaamde ‘waterbatterij’ biedt ruimte voor
natuurontwikkeling en recreatie. Dit zoetwater
reservoir vormt samen met Randpark een nieuwe
bovenwijkse groenstructuur. Langzaam stromend
water kan een potentiële bron van de aquathermie
te zijn. Het water in de singels is warmer dan in
de Maas. De hogere watertemperatuur zorgt
voor een grotere opbrengst van de warmte. Door

warmte te onttrekken, wordt het water gekoeld
en verbetert de waterkwaliteit. Maar waar beginnen we met zulke grote ambities in een buurt met
veel sociale uitdagingen? Hoe zouden we bewoners kunnen stimuleren hun huis los te koppelen
van regenwater en hun bewustmaken van de
klimaatproblematiek? Scholen zouden een goed
startpunt kunnen zijn. Zij kunnen op het gebied
van klimaatadaptie een voorbeeldfunctie hebben.
Door ontstenen en vergroenen worden de schoolpleinen aantrekkelijker. Door leerlingen te laten
participeren in het ontwerpproces, versterken
scholen de emancipatie in de wijk. In de toekomst
kunnen scholen een nieuwe maatschappelijke rol
krijgen in het samenbrengen van mensen en het
genereren van nieuwe kennis. Het zijn de plaatsen
waar nieuwe generaties nieuwe vaardigheden
kunnen aanleren.

De Regenboog, De Parel & De Barkentijn
Klimaatbestendige schoolpleinen, verduurzaming van de schoolgebouwen,
veilige schoolroutes, onderwijs en netwerk, identiteit.

Singels
Verbeteren waterkwaliteit, klimaatbestendige straten, veiligheid,
klimaatadaptieve en energiezuinige huizen, efficiënte ondergrond.

‘Scholen moeten een
nieuwe maatschappelijke
rol krijgen, om bij te dragen
aan een klimaatbestendig
Beverwaard.’

Beelden uit de participatie posters
Voor en na artist impressions zijn gemaakt om een discussie op gang te brengen over de mogelijke veranderingen in de buurt. De techniek van
handschetsen is bewust gekozen. Dit laat zien dat het niet gaat om het verbeelden van een eindproduct, maar het verkennen van mogelijke wijzigingen als
startpunt voor een dialoog.

Randpark
Onderdeel van de bovenwijkse groenstructuur, recreatie, beweging,
veiligheid, biodiversiteit, energie opwek en warmteopslag.

Volgende stappen en aanbevelingen
Het project is geslaagd als de opgeleverde
kennis en beelden voeding worden voor het
publieke debat in de Beverwaard. Hiervoor is
bewerking van de praatplaten noodzakelijk.
Ze zijn leesbaar voor de experts en
betrokken partijen, maar iets te abstract voor
buurtbewoners en het algemene publiek.

Waterbatterij
Integratie met Zuidpunt ontwikkeling, zoetwaterberging in een natuurlijk
waterlandschap, recreatie, opwekken van zonne energie.

Algemene aanbevelingen uit dit traject:
• Workshops over klimaat en energie
voor wijkontwikkeling zijn motiverend en
mobiliserend om verder na te denken met een
brede groep professionele partijen
• Wijken aan de rand van de stad: neem de aangrenzende gemeente mee in de onderzoeken
en visie vorming

•

•

•
•

•

Een combinatie maken tussen klimaat
adaptatieve issues, energietransitie en maatschappelijke uitdaging is mogelijk, maar nog
wel ‘ver weg van realisatie’. Een begin via dit
ontwerpend onderzoek is er.
Begin waar wel geïnvesteerd gaat worden in de
klimaatadaptieve/energietransitie aanpassingen, vooruitzicht naar de toekomst. Begin klein
in de wijk met concrete, haalbare ingrepen.
Laat de transitie zien in de praktijk. Bijvoorbeeld met mock-ups en testlocaties.
Door beschikbare subsidies en urgentie, zijn
scholen aangegeven als pilot locaties waar de
klimaatadaptatiemaatregelen zouden worden
uitgevoerd.
Haak zo snel mogelijk bewoners(groepen) aan
om mee te denken.

meer informatie:
www.dsla.nl, www.urbanisten.nl
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Rotterdam

Koele Plekken in
de Rotterdamse
buitenruimte
6
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Hitte is één van de urgente Rotterdamse klimaatopgaven.
Vooral in het centrum en de oude stadswijken neemt
het urban heat island effect steeds verder toe. Een
kansrijke maatregel is het creëren van schaduwrijke
en koele openbare verblijfsplekken. De ontwikkelde
Potentiekaart Koele Plekken 2030 maakt het mogelijk aan
losse projecten en wijkaanpakken het creëren van koele
verblijfsplekken te koppelen (en op te schalen).

Betrokkenen:
Defacto stedenbouw +
Anne Loes Nillesen, Yayun
Gao, Vojtech Horak, Laura
Lijdsman.
Gemeente Rotterdam +
Maartje Visser, Michiel
Boelhouwer.
Toolbox voor het creëren
van koele plekken in de
Rotterdamse buitenruimte, met
maatregelen voor het creëren
van een koele plek, of het
creëren van een verblijfsplek.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
We brengen in beeld welke bestaande verblijfs
plekken al dan niet koel zijn. Een plek is koel als
deze minimaal 200 m2 heeft en een temperatuur
lager dan 38 °C.

Visie
Inzichten
Naast de bestaande koele verblijfsplekken zijn
er ook veel potentiële koele plekken die nu nog
geen openbare verblijfsplek zijn.

Koele en niet koele plekken Kaart met koele en niet koele plekken binnen de stad (zowel bestaande als potentiële verblijfsplekken).

Koele openbare verblijfsplekken
Niet koele openbare verblijfsplekken

Verblijfsplekken Kaart met bestaande verblijfsplekken
(in de kaarten van de gemeente aangemerkt als verblijfsplek).

Interpretatie opgave
Er zijn veel kansen voor het vergroten van
het aantal koele verblijfsplekken. We hebben
eerst gekeken naar warme verblijfsplekken die
met maatregelen (gekoppeld aan projecten
of wijkaanpakken) koeler kunnen worden.
Vervolgens hebben we gekeken naar koele
plekken met potentie tot openbare verblijfsplek,
evenals plekken die tijdens hete dagen openbaar
toegankelijk gemaakt kunnen worden. Gebieden
met een afstand tot een koele plek van meer dan
300 meter voldoen niet aan de norm en hebben
prioriteit.

Aanvliegroute
Voor het verkoelen van plekken hebben we
een toolbox opgesteld met maatregelen die
schaduw creëren (bladerdek, schaduwdoeken),
water verdampen (fonteinen, beplanting),
minder warmte absorberen (beplanting, witte
oppervlakten) of de mogelijkheid bieden om in
het water verkoeling te zoeken (watersproeiers,
zwemwater). Door straatmeubilair toe te
voegen en de toegang en verblijfskwaliteit van
een plek te verbeteren, ontstaan kansen voor
nieuwe verblijfsplekken (zoals brede stoepen en
plantsoenen langs toekomstige 30 km/u wegen).

Afstand tot bestaande koele plekken
De World Health Organisation adviseert maximaal 300 meter afstand
tussen woning en koele plek. De rode gebieden lijken een grotere afstand
tot koele plekken te hebben; vooral centrumgebieden, oude stadswijken,

bedrijventerreinen, tuin- en nieuwbouwwijken, zoals Nesselande. Verklaring
hiervoor is dat de basis van deze analyse (gevoelstemperaturen- kaart
PET), is gemaakt toen de bomen nog niet volgroeid waren.

Water

Bebouwing

Potentiële verblijfsplekken Kaart met potentiële verblijfsplekken (openbare
ruimte die nog geen verblijfsplek is en semi-openbare buitenruimtes die
tijdens extreem hete dagen openbaar toegankelijk gemaakt kunnen worden).

0-150 m tot bestaande koele plek
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150-300 m tot bestaande koele plek

Water

300-700 m tot bestaande koele plek

Bebouwing
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Uitwerking

What’s next?

Per type openbare ruimte geven we aan welke
maatregelen ingezet kunnen worden om de plek
te verkoelen of tot een verblijfsplek te maken.
Deze kansen kunnen worden meegenomen
binnen verschillende buitenruimteprojecten die
de komende jaren worden uitgevoerd.

Kansenkaart van wijk Nieuwe Westen - Middelland
Kansenkaart voor koele openbare verblijfsplekken in de Rotterdamse wijken, hier voor de wijk Nieuwe Westen - Middelland.

‘Door schoolpleinen te
vergroenen neemt het
aantal koele plekken in de
stad snel toe.’
Anne Loes Nillesen

Kans in gebied met grote afstand
tot koele plek (300-700m)

Kans in gebied met afstand tot
koele plek (150-300m)

Warme verblijfsplek

Warm nog geen verblijfsplek

Koele verblijfsplek

Koel nog geen verblijfsplek

Volgende stappen en aanbevelingen
Een belangrijk resultaat van deze studie zijn
de kansenkaarten die voor alle 38 wijken van
Rotterdam zijn gemaakt. Hierop zijn de kansen en
prioriteiten voor koele openbare verblijfsplekken
zichtbaar gemaakt.

Overzicht van verschillende typen plekken in de binnenstad en de maatregelen voor verkoeling van deze plekken of voor transformatie naar
openbare verblijfsplek.

Koele semi-openbaar plek

Warme semi-openbaar plek

Deze wijkkaarten komen beschikbaar op de
website van Rotterdams WeerWoord en zullen
worden meegenomen binnen de Rotterdamse
wijkaanpakken.

meer informatie:
www.defactourbanism.com
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Amsterdam

Havenstad is een complexe langdurige transformatie
van havengebied naar nieuwe wijk. In dertig jaar
verrijst een stad zo groot als Leiden. Het ligt aan
het Noordzeekanaal, de ruggengraat van een
groter gebied. Hoe maken we dit gebied, met alle
klimaatonzekerheden richting 2100+, waterveilig
voor overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem
en de zee? Sommige ‘dreigingen’ en benodigde
aanpassingen zijn duidelijk, andere nog niet. Terwijl in
de gebiedsontwikkeling nu al wel grote keuzes worden
gemaakt die veel vastleggen voor de lange termijn.

Ruimtelijke waterveiligheidsstrategie
Havenstad 2100+
7
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Betrokkenen:
One Architecture BV +
Bart Aptroot, Lot Locher,
Matthijs Bouw, Divya
Gunnam, Sumaita
Tahseen.
Gemeente Amsterdam
+ Karlijn Kokhuis, Arjan
Klok, Maaike Scheringa,
Mark van Vlisteren,
Christa Jansen, Camiel
van Drimmelen.
Waternet + Rob Koeze,
Kasper Spaan.
Waterschap Rijnland +
Erwin de Groot.
Rijkswaterstaat + Mare de
Wit, Durk Riedstra.
Ministerie IenW +
Annemiek Roeling.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Amsterdam legt tussen nu en 2025 de ontwikkel
kaders vast van langlopende en omvangrijke
gebiedsontwikkelingen. Hoe kan waterveiligheid
hierin meegenomen worden?

Inzichten
Klimaatstresstesten zijn gericht op de huidige
situatie. Normering voor na 2050 ontbreekt.
Langetermijneffecten worden daardoor onvoldoende meegewogen in investeringsbeslissingen.

Havenstad met het havenbekken binnen de dijkring
Havenstad ligt binnen een dijkring vanaf de Lek tot aan IJmuiden;
het Amsterdam-R ijnkanaal, het IJ en Noordzeekanaal. Deze hoog
technologische ‘rivier’ zorgt voor de waterveiligheid en waterbeheer van
een groot gebied maar is nog niet toegerust op een extremer klimaat.

Overstromingsrisico’s
Havenstad heeft te maken met meerdere overstromingsrisico’s. Bij water
vanuit IJmuiden kan dit tot 2m+NAP reiken. Daarnaast zal het Noordzeekanaal in steeds vaker tijdelijke piekwaterberging nodig hebben, wat van
invloed is op de waterhuishouding in de stad.

Interpretatie opgave
Dit ontwerpend onderzoek geeft inzicht welke
maatregelen nu inzetbaar zijn om de gevolgen
van overstroming te beperken. Het legt ook de
relatie bloot met de waterbergingsopgave bij extreme neerslag en met het watersysteem op de
regionale schaal. Op dit moment ontbreekt (overheids)sturing ten aanzien van maaiveldhoogtes
en waterberging in relatie tot de klimaatopgaven
op de langere termijn. Ontwerp verbeeldt hoe
maatregelen voor waterveiligheid, wateroverlast,
hittestress, ecologie en een aantrekkelijke leefbare stad samen kunnen gaan.

Aanvliegroute
In twee focusgebieden is geïnventariseerd welke
overstromingsrisico’s bekend zijn en wat deze
betekenen voor de veiligheid van mensen en
kwetsbare en vitale functies. Voor gezamenlijke
ontwerpsessies van One Architecture en gemeente Amsterdam zijn de programma-ambities
van Havenstad als vertrekpunt genomen. Daaruit
zijn maatregelen voortgekomen die zeker inzetbaar zijn en zorgen voor waterveiligheid en betere piekwaterberging, zonder angst voor water.
Tegelijk legden de sessies bloot welke onzekerheden er zijn en welke afhankelijkheden van het
regionale systeem.

Melkweggebied:
principes voor
waterveiligheid
Het Melkweggebied ligt in
een kleine, diepe polder
met grote waterdiepte bij
overstroming. Droge verdiepingen zijn mogelijk bij
appartementengebouwen
met op de begane grond
niet-kwetsbare functies.
In grondgebonden
woningen kan intern verticaal gevlucht worden.
Buitenruimte boven parkeervoorzieningen verbindt op ‘veilige’ hoogte
gebouwen. Die gebouwen
staan soms ook boven het
oppervlaktewater zodat
meteen meer waterberging wordt gerealiseerd.

Minervahaven: opties
voor maaiveldhoogte
Bij gebruik van de huidige
kades op 0,6 tot 1,0m
boven NAP kan het gebied
overstromen en moeten
vitale kwetsbare functies
hoger worden gesitueerd.
Daarnaast zorgt de
beperkte hoogte voor
beperkte capaciteit voor
waterberging en weinig
wortelruimte voor bomen.
In nieuwe ontwikkelingen
kan het maaiveld hoger
worden gelegd. Bij 2m
boven NAP overstroomt
het gebied niet meer.
Maar verhogen geeft
extra kosten en de ruimtelijke relatie met het water
verslechtert.
Een combinatie van een
heel laag maaiveld én een
veel hoger tweede maaiveld is ook een optie.

Tijdlijn
De belangrijkste investeringsbeslissingen voor Havenstad worden genomen met grote onzekerheid over het toekomstige klimaat en de gevolgen daarvan
voor de waterveiligheidsstrategie. Terwijl de gebouwde ontwikkelingen wél met veranderend klimaat te maken krijgen.
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Uitwerking

What’s next?

Aan de noordzijde van het IJ ligt het Melkweggebied, een voormalig sportpark in de diepe polder
Tuindorp Oostzaan. Bij een grote overstroming
komt het water hier tot op de eerste verdieping.
Tegelijk is de gehele polder kwetsbaar voor
overlast door extreme regenval. Het grondwater
is er hoog en er is onvoldoende groen en water.
De maatregelen uit de visie zijn ingezet voor
een gebiedsschets waarin alle nieuw te bouwen
woningen op veilige hoogte liggen of er verticaal
gevlucht kan worden. Voorgesteld wordt om
een geplande mobiliteitshub tegen de regionale
waterkering te bouwen en daarboven een veilig
stedelijk dek te maken dat als uitvalsbasis kan
dienen bij calamiteiten. De hoofdinfrastructuur in
het gebied ligt nu al deels verhoogd; een potentieel robuuste ruggengraat in het gebied. Daarnaast is waterberging toegevoegd geïntegreerd
met stedelijke verkoeling, recreatie en ecologie.
Melkweggebied
Onder normale omstandigheden.

Ten zuiden van het IJ ligt de Minervahaven. Een
deel daarvan is al in ontwikkeling. Omdat daarmee steeds meer maaiveld en infrastructuur qua
hoogte vastligt is de urgentie hier groot. Voor
nieuwe ontwikkelingen bepalen de aanleghoogtes van kades, wegen, bruggen en stroomvoorzieningen in belangrijke mate de waterveiligheid
op de lange termijn. De maatregelen uit de visie
zijn ingezet om sterke waterrelaties te ontwerpen
langs lage kades met geaccepteerde overstromingsrisico’s terwijl vitale en kwetsbare functies
hoger gesitueerd worden. Enkele straten op tenminste 2 meter boven NAP vormen een robuuste
ruggengraat. Ze maken dit gebied bereikbaar en
snel weer operationeel bij een overstroming, en
vormen een uitvalsbasis voor gebieden die nu
al gebouwd en kwetsbaar zijn. In de uitgewerkte
varianten is de relatie gelegd met mogelijke fasering en parcellering van de gebiedsontwikkeling.

Extra piekwaterberging 6ha berging
toegevoegd voor gewenste 10% van de polder.

Wat nu al vastleggen? Wat later?
Waterveilgheidsvoorziening die nu al in gebiedsontwikkeling vastgelegd moeten worden; uitdragen naar andere Amsterdamse gebiedsontwikkel locaties.

Havenstad binnen het regionale watersysteem, op de langere termijn

Bij overstroming Bewoners zijn veilig;
een vluchthaven voor de rest van de polder.

RUIMTE ELDERS IN HET
HOOFDWATERSYSTEEM
ZOEKEN

Minervahaven Uitwerkingen voor robuuste infrastructuur in relatie tot de percelen en fasering. Vanuit gemeente (links). Samen met ontwikkelaars (rechts).

Optie 1:
Groter gebied waarbinnen oplossingen
gevonden worden voor extra piekwaterberging.

HAVENBEKKENS ALS
COMPARTIMENTEN

Optie 2:
Het grotere systeem complementeren met havenbekkens die water vast- óf buitenhouden.

Volgende stappen en aanbevelingen
De gemeente is afhankelijk van regionale en
landelijke keuzes voor waterveiligheid en piek
waterberging op de langere termijn. Inzichten en
besluitvorming komen mogelijk te laat. Havenstad
onderzoekt daarom nu vooruitlopend hierop wat
de consequenties van hogere piekbelasting zijn
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EXTRA WATERBERGING
BINNEN HAVENSTAD

Optie 3:
Klimaatopgave Havenstad na 2050 ook op eigen
terrein oplossen.

en hoe ver robuuste infrastructuur in het gebied
moet reiken voor crisisbeheersing. Ruimtelijke
sturing vanuit Rijkswaterstaat is nodig. Havenstad
kan al werken aan een samenhangende, vitale
infrastructuur op voldoende hoogte en integrale
risicoafwegingen bij kwetsbare functies.

Ruimtelijke waterveiligheidsstrategie Havenstad 2100+ / One Architecture - Gemeente Amsterdam - Waternet

49

Almere

Almere Pampus is een grote stedelijke ontwikkeling in de periode
2030-2050. Maar de locatie in de diepe en dalende kleipolder
maakt deze kwetsbaar voor effecten van klimaatverandering.
Gemeente Almere en Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien
grote kansen in het vroegtijdig treffen van klimaatadaptieve
natuurinclusieve en watergerelateerde maatregelen, zodat
de stedelijke ontwikkeling in een klimaatrobuust gebied kan
ingroeien. Ontwerpend onderzoek geeft inzicht hoe deze ‘vooruitontwikkeling’ van invloed is op ruimtelijke- en economische
ontwikkeling en wat de beslismomenten hierbij zijn.

Vooruitontwikkelen
van bodem, groen
en blauw
8
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Betrokkenen:
One Architecture + Bart
Aptroot, Lot Locher,
Matthijs Bouw, Divya
Gunnam, Sumaita
Tahseen.
Smartland landscape
architects + Klaas Jan
Wardenaar, Roel Wolters.
Van Oord + Mark van der
Hoeven, Thomas Fijan.
Gemeente Almere + Paola
Huijding, John Kohschulte
Brokhaus.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Almere Pampus is een belangrijke ruimtereservering voor stedelijke ontwikkeling vanaf 2030. De
factor tijd geeft mogelijkheden om bodem, water
en groen vooruit te ontwikkelen.

Inzichten
Richtinggevende principes maken voor water
en bodem vraagt veel nauwkeurigere informatie
rond kwel, archeologie en bodemdaling dan nu
beschikbaar is.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Twee grote kennissessies met gemeente Almere
en Geodan (bodemkennis) en brainstormsessies
met van Oord (baggeraar) over bodemprincipes
en vooruitontwikkelen van water en groen resul-

teren in wensbeelden en scenario’s en een eerste
inzicht in waardecreatie. Een tijdlijn met vooruitontwikkelpocessen geeft inzicht hoe deze ingezet kunnen worden in het verdere planproces.

verkoelende wind
vanaf het water

superdijk met hoogbouw
terrassen

+2,90m
-1,70m
-3,70m

bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

A. Opwerpen superdijk van klei met getrapt profiel met
waterinfiltratie en groen.
De huidige polder
Omdat de polder nog grotendeels ‘leeg’ is (er is landbouw en een windpark)
kunnen blauwgroene structuren relatief eenvoudig worden aangelegd om
de gevolgen van een veranderend klimaat in de toekomstige stedelijke
omgeving op te vangen.

Bospercelen
Naast weilanden liggen in het gebied ook bospercelen, vooruit ontwikkeld
voordat Almere gebouwd werd. Nu wordt hun kwaliteit wel bedreigd door
bodemdaling, kwel en beperkte diversiteit. Klimaatverandering, maar ook
ophogingen voor stedelijke gebieden zetten dit verder onder druk.

bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

1m
2m

-1,70m
-3,70m

B. Waterbergend en koelend duurzaam wetland met
voldoende diepte en fluctuatie en waterpeil verhoogd ten
opzichte van de huidige polderbodem.
nieuwe dijkmet duurzaam bos

duurzaam bos met woningen

oude bos
-1,70m
bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

-3,70m

bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

duurzaam opgezet peil wetland
met drijvend wonen of op palen

A
4

C. Gebied met verhoogd waterpeil om bodemdaling tegen
te gaan. Wetland geïntegreerd met drijvend, amfibisch of
verhoogd wonen.

bestaande maaiveldhoogte
-5,20m

D. Toevoegen nieuwe duurzame bospercelen op verhoogd
maaiveld, differentiatie ten op zichte van bestaande laag
gelegen bospercelen.

B
superdijk met hoogbouw

3
2

C

terrassen

-1,70m
bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

D

1

1. Opwerpen stabiele superdijk op zandige ondergrond met
dichte stedelijke ontwikkeling op zand, geïntegreerd groen op
klei, met infiltratie en afvoer.

archeologische bodem

Bodeminformatie geprojecteerd op verkenning voor Pampus
Bodemkennis benutten leidt mogelijk tot andere ruimtelijke keuzes: plaatselijk zanderige ondergrond voor een dicht bebouwde ‘superdijk’; hoger
grondwaterpeil voor kwel-of zettingsgevoelige gebieden; buitendijkse zand- en kleiwinning voor ecologieversterking Markermeer. Gebieden met hoge
archeologische verwachting kunnen beter niet opgehoogd of ontgraven worden. (Bron: Urhahn Urban Design)
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3. Archeologische bodems beschermen door niet te graven
maar alleen ophogen of opzetten van het waterpeil.
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bestaande maaiveldhoogte
-3,70m

-3,70m

2. Zandige ophogingen met geïntegreerde forse
waterstructuur op gebieden met sterke kwel. Waterafvoer
naar wetland.

verzilting

4. Waterpeil opzetten in gebieden met sterke bodemdaling, bij
voorkeur tot het niveau van de huidige polderbodem.

Vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw / One Architecture - Smartland - Gemeente Almere

Wensbeeld
Richtinggevende
principes voor de
ontwikkeling van het
masterplan en voor het
vooruitontwikkelen van
bodem, watersysteem en
groen, verbeeld in twee
gebiedsdoorsneden.
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Uitwerking

What’s next?

Drie scenario’s voor het gebied tonen een
toename in toekomstbestendige ambities en
leveren tegelijkertijd een meerwaarde aan
differentiatie van woon en natuurmilieus op.

Coventionele
ontwikkelingen en de
aanleg van de IJmeerlijn
Een bescheiden, eerste
fase kan conventioneel
ontwikkeld worden, dicht
tegen de bestaande
wijken van Almere. Dan
zijn rond 2030 de eerste
bewoners in Pampus. Ook
de bouw van de IJmeerlijn
start in de eerste fase.
Dan is deze gereed met
de oplevering van eerste
vooruitontwikkelde
gebieden.

Scenario 0
Piekregenwaterberging
ter grootte van één
olympisch zwembad
(2500m3) wordt nu
afgewenteld buiten de
wijk. De afwenteling
neemt toe tot 5 of
zelfs 10 baden als de
huidige ambities voor
waterberging op daken
(50% groen dak) en
binnen fijnmazig stedelijk
weefsel (70cm stijging
waterpeil) niet gehaald
worden, of regenbuien
extremer worden. Voor
heel Pampus is dat nog
eens x12!

‘Keuze voor toekomst
bestendige ambities is een
politieke keuze, waarbij
een hogere ambitie wel
veel andere voordelen en
waarden oplevert.’

Vooruit ontwikkeld
blauwgroen
Nu starten met verhogen
van grondwater en
aanleggen van groen
betekent dat stedelijke
ontwikkeling straks
ingroeit in volwassen
groen.
Biobased materialen
Pilots tonen momenteel
al kansen voor de
inzet van lisdodde als
grondstof voor isolatie en
lichtgewicht, opgehoogd
materiaal voor wegen. Er
zijn meerdere oogstcycli
mogelijk voorafgaand aan
gebiedsontwikkeling.

Scenario 1
Vooruit ontwikkelen
van wetlands, opzetten
van het grondwaterpeil
en aanplanten groen.
Door de verhouding van
blauw en grond in de wijk
anders te organiseren,
levert dit capaciteit
op voor tijdelijke
piekwaterberging met
bijkomende voordelen
voor verkoeling,
ecosysteem en
woonkwaliteiten.

Nat wonen
De factor tijd kan benut
worden voor het opzetten
van het waterpeil en het
vormen van wetlands.
Wonen in een wetland
(op palen, drijvend of
op een ‘tiny terp’ voegt
een unieke waarde toe
aan Pampus. Hiervoor
hoeft niet of maar
beperkt opgehoogd
te worden.
Concessiegebied
windmolens, kleirijperij
en hoge bospercelen
In het deel van de polder
dicht bij de dijk staan
windmolens met een
concessie tot 2035. In
de tussentijd kan dit
gebied benut worden
voor kleirijperij. Klei komt
mee bij zandwinning uit
het Markermeer. In een
deel van de polder rijpt
(droogt en verstevigt)
de klei, waarna deze
stevig en vruchtbaar
bodemmateriaal is voor
opgehoogd groen.

Scenario 2
Toevoeging van natte
woonmilieus creëert
meer ruimte voor natte
natuur en een nieuwe,
unieke identiteit voor
Pampus. Er ontstaat
daarmee ook ruimte
om een deel van het
blauwgroene netwerk
te bestemmen
voor bos en huidige
bospercelen van matige
kwaliteit te vervangen.
De nabijheid van bos bij
de woningen is een extra
kwaliteit die bovendien op
hete dagen koele plekken
geeft om te verblijven.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Ontwikkelen van richtinggevende principes
voor water en bodem vraagt om verdieping van
bodemkennis. Bestaande pilots voor bodem en
biobased grondstoffen moeten operationeel
gemaakt worden en nieuwe pilots ontwikkeld.
Ook is nader onderzoek nodig naar hoe vooruit
54

ontwikkelen al grofmazig in het planproces kan
worden ingebracht zonder het vast te zetten,
zodat ook adaptiviteit ontstaat om later mee te
groeien met ambities en kennis rond klimaat en
waterveiligheid. Een heldere verbeelding van toekomstbestendige ambities is noodzakelijk voor
besluitvorming.

Vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw / One Architecture - Smartland - Gemeente Almere
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Rotterdam

Samen werken aan een
klimaatadaptief
Rotterdam Central District

9
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Rotterdam Central District (RCD) is een populair Rotterdams
stadsdeel dat sterk versteend is, met alle daarbij behorende
klimaatproblemen. Toch blijft het gebied de komende
decennia groeien. Dit kan echter niet zonder een goed
klimaatplan. Het klimaatteam RCD heeft in 2017 een
uitdagende visie plan opgesteld waarin groei samengaat
met ambitieuze klimaatdoelen. Omdat geen enkele partij
deze doelen alleen kan verwezenlijken, is samenwerking
noodzakelijk. Wij onderzoeken nu de methoden om snel de
eerste plannen te realiseren die én het begin markeren van
de klimaatadaptatie én de gebruikers inspireren tot acties.

Betrokkenen:
Vereniging Rotterdam
Central District + Hans
de Jonge, Rob Ittmann.
Gemeente Rotterdam
+ Kees van Oorschot,
Rodney Kastelan, Sonia
Meriin.
Arconiko architecten
+ Frido van
Nieuwamerongen.
ECHO urban design +
Nora Kooijmans.
ZUS Zones Urbaines
Sensibles + Willemijn
van Manen.
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Analyse

Visie
‘De ambitie van het klimaatteam:
Een Business District zo
gezond als een bos’
Klimaatadaptief RCD, 2017

Versteend
Slechts 4% van de oppervlakte is groen.

Zo gezond als een bos
In het ontwerpend onderzoek Klimaatadaptief RCD (2017) is een
samenhangend klimaatplan voor de lange termijn gemaakt.

Interpretatie opgave
Een klimaatambitie voor de lange termijn is niet
alleen een ruimtelijke opgave, maar even goed
een sociale en organisatorische opgave. Het is
de uitdaging voor een ontwerpteam de ruimtelijke, sociale en organisatorische opgaven in synergie te benaderen zodat ze elkaar versterken. Het
ruimtelijk eindresultaat mag niet lijden onder de
andere thema’s. Het ontwerpteam moet steeds
de ruimtelijke componenten blijven bevragen;
niet door ze voorop te stellen maar door te zoeken naar samenhang.

Aanvliegroute
- Voor elke geselecteerde locatie is een coalitie
van ontwerpers, gemeente en gebruikers
gevormd die de plannen ontwikkelen.
- Bij elke locatie ligt de focus op snelle realisatie.
- De gerealiseerde plannen zijn de startpunten
van de klimaatadaptatie.
- Communicatie vormt een essentieel onderdeel
van de strategie. De veranderingen kunnen
een grote groep ïnspireren om te participeren.
Huurders kunnen eigenaren aansporen actief in
te zetten op klimaatadaptatie.
- Met een kllimaatkaart RCD houden we gebruikers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en
sporen we ze aan een bijdrage te leveren.

1

2
3
4

Klimaatadaptieve stad
Het onderzoek Klimaatadaptief RCD toonde aan dat elk niveau en
elk gebouw ingezet moet worden voor een volledig klimaatadaptieve
omgeving.

Achtergrond & vertrekpunt
Het RCD is een populair deel van het
stadscentrum met grote uitdagingen op
het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Uit workshops blijkt dat veel
gebruikers het gebied klimaatadaptiever
(en aantrekkelijker) willen maken, maar
ze niet duidelijk weten waar te beginnen.
Geen enkele partij kan de klimaatambities
solistisch realiseren. Het moet gezamenlijk
aangepakt worden met alle betrokkenen.
Om snel succesvolle stappen te kunnen
zetten, hebben we gezocht naar locaties
die aan twee voorwaarden voldoen. Ten
eerste moest er ruimte zijn om ze snel te
kunnen aanpakken en ten tweede moeten

Samenwerken
Samenwerken is essentieel en werkt het best als partijen aan concrete
opgaven werken waarbij ze zich betrokken voelen. Voor elke locatie hebben
wij een stakeholdersdiagram gemaakt.

er enthousiaste mensen zijn die zich voor
de specifieke plek wil inzetten: coalition of
the willing. Met deze twee voorwaarden zijn
de vier locaties geselecteerd waar snel een
duurzame ingreep mogelijk is.
Inzichten
Het integrale ontwerp voor een klimaatadaptief RCD werd in 2017 goed ontvangen, maar had een hoog abstractieniveau.
Het leverde onvoldoende handvatten om
mensen tot actie aan te zetten.
Dit vervolgproject is afgeleid van het
integrale plan maar focust zich juist op
specifieke plekken en snelle, concrete
oplossingen. Het zijn tastbare projecten
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die mensen snel enthousiast maken.
De taak van het klimaatteam is gedurende
de uitwerking van deze kleine projecten
scherp te letten op de verbinding tussen
deze ‘speldenprikken’ en het integrale
klimaatplan. Hoe kunnen we deze spelden
prikken straks samengevoegen tot een
robuust systeem? Hoe kunnen we vanaf
het begin rekening houden met een ecologische netwerk voor het hele gebied?
Dergelijke vragen zijn belangrijke vraagstukken voor het klimaatteam. Daarnaast
moeten de eerste plannen vooral inspireren en draagvlak creëren bij een grote
groep betrokkenen; van huurders tot
eigenaren, van gemeente tot bezoekers.
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HITTESTRESS
VOORKOMEN

VOORKOMEN
WINDHINDER

WELZIJN EN
LEEFKWALITEIT

INNOVATIE EN
ECONOMISCHE GROEI

LUCHTKWALITEIT
VERBETEREN

WATERBERGING
EN KWALITEIT

VERGROTEN
ECOLOGISCHE WAARDE

Samen werken aan een klimaatadaptief Rotterdam Central District/ Vereniging RCD - Gemeente Rotterdam - Arconiko - ECHO - ZUS

Snelle transformaties
Over het Central District
verdeeld liggen vier
plekken die verbetering
behoeven, maar op
korte termijn niet
grootschalig ontwikkeld
zullen worden.
Deze ideale
startlocaties voor
snelle klimaatadaptatie
interventies zijn:
1- Schaatsbaan
2- Unileverplein
3- Weena
4- Schiehoek

De doelen
Om scherp de duurzame doelen voor ogen
te houden is vooraf
duidelijk gedefinieerd
waarop elk plan
getoetst wordt.
Bij het ontwerpen
hebben we ervaren
dat het definiëren van
deze doelen essentieel
is. Het ontwerpproces
moet vaak aan zoveel
randvoorwaarden
voldoen dat de
klimaatthema’s snel
op de achtergrond
raken. Door ze tijdens
het ontwerpen steeds
weer te benoemen én
te toetsen blijven ze
actueel en dagen ze de
ontwerpers uit meer
duurzaamheidsthema’s
te verwezenlijken.
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Uitwerking
Per locatie is er met de direct betrokken gebruikers samen gewerkt aan het verduurzamen en
klimaatvriendelijker maken van de omgeving en
de gebouwen. De ingrepen zijn, in het belang
van realisatiesnelheid, elementair en makkelijk
uitvoerbaar.

What’s next?
Wij hebben ervaren dat visuele analyses gecombineerd met pakkende beelden het meest effectief zijn om betrokkenen te enthousiasmeren. De
analyses onderbouwen kernachtig de doelstellingen. De beelden tonen de potenties en worden
makkelijk gedeeld met andere belanghebbenden.
Tezamen vormen ze de ingrediënten om de transitie in gang te zetten.

Locatie Schaatsbaan, Het ecologisch talud
Het ontwerpteam werkt met vereniging RCD, gemeente Rotterdam en Hotel not Hotel samen om deze
versteende en verlaten plek groener, aantrekkelijker en klimaatadaptief te maken. Langs het spoor
komt een zonnig, ecologisch talud. De hoteleigenaar (zie voor een impressie de openingspagina) is
voortvarend aan de slag gegaan; de eerste planten zijn geplaatst.

‘Snelle voorbeeldprojecten
kunnen als een kralenketting
aaneengeregen worden om de
totaalvisie te realiseren.’
Hans de Jonge, voorzitter vereniging RCD

Locatie Schaatsbaan, plattegrond nieuwe
situatie

Samenhang van de ingrepen
In de eerste fase pakken we alleen solitaire plekken aan. Door deze plekken later te verbinden ontstaat er een samenhangend klimaatadaptief netwerk.

Volgende stappen en aanbevelingen
De voorgestelde interventies gaan we in 2022
uitvoeren. Wij hanteren hierbij het volgende stappenplan:
- Experts toetsen de interventies aan de gestelde
klimaatdoelen (valideren).
- Wij brengen de plannen onder de aandacht van
alle betrokkenen in het gebied. We maken daarvoor de RCD klimaatkaartfolder en moedigen
de actieve personen aan meer mensen enthousiast te maken en een bijdrage te leveren.
- Wij betrekken meer eigenaren bij klimaatadaptatie. De vier plannen zijn nu vooral gericht op
het maaiveld. Zodra er meer eigenaren meewerken kunnen we ook de gebouwen op een
klimaatadaptieve wijze transformeren en de

Locatie Weena, analyses.
Per locatie zijn analyses gemaakt van de stedelijke context,
gecombineerd met klimaatanalyses (ecologie, wind, bezonning, water,
hittestress). Deze analyses vormen de input voor de ontwerpen.

Locatie Weena, impressie voorstel.
Bovenste foto: beeld van de nieuwe, beschutte openbare ruimte met podium.
Onderste foto: bovenaanzicht.
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synergie tussen de gebouwen en de openbare
ruimte vergroten.
Aanbevelingen:
- Klimaatadaptatie beperkt zich niet tot het maaiveld. Dit vraagt van de gemeente (grip op het
maaiveld) en eigenaren (grip op de gebouwen)
samen te werken.
- Houd de interventies voor alle betrokkenen zo
concreet mogelijk.
- Begin met de meest enthousiaste gebruikers,
deze motiveren andere partijen mee te doen.
- De eigenaren bereik je het best via de huurders.
- Snelle interventies moeten aanstekelijk zijn.
Blijf echter de gestelde einddoelen in de gaten
houden.

meer informatie:
www.rotterdam-centraldistrict.nl
Samen werken aan een klimaatadaptief Rotterdam Central District/ Vereniging RCD - Gemeente Rotterdam - Arconiko - ECHO - ZUS

61

Leiden

Realisatie van toekomst- en klimaatbestendige wijken
vraagt om slim ontwerp en meervoudig ruimtegebruik. De
leefomgevingskwaliteit is gebaat bij een integrale inpassing
van energie-infrastructuur en klimaatadaptatie. Dit vraagt
om inzicht in de ruimtelijke impact van- en knelpunten
tussen verschillende opgaven. Op buurt- en wijkniveau zijn
de ruimtelijke implicaties echter niet altijd duidelijk. Via
ontwerpend onderzoek in Leiden-Noord maakt Generation.
Energy de ruimtelijke uitdagingen inzichtelijk.

Resilient
Leiden Noord
		
Water en klimaat, Energie, Stad en dorp
10

Leg kabels aan de
schaduwkant van de straat,
zo blijft er ruimte over om
hittestressmitigerende
bomen te planten.

Slimme parkeeroplossingen
kunnen de druk op de
ondergrond wegnemen

Door wateroverlast
lokaal op te lossen
worden problemen
elders voorkomen

Efficient georganiseerde
kabels zorgen voor
veel extra ruimte in de
ondergrond.
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Onderzoek de impact van
hernieuwbare energie, met
name zon op dak, op de
inrichting van de ondergrond.

Resilient Leiden Noord / Generation.Energy - Gemeente Leiden

Betrokkenen:
Generation.Energy
+ Corne Strootman,
Anubhuti Chandna, Taco
Kuijers.
Gemeente Leiden + Fred
Goedbloed, Anneke
Sluijter, Karin Bosma, Jos
van Wersch.
Qirion + Maarten van
Blijderveen.
Groenlicht + Floris de
Groot.
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Analyse

Visie
‘Resilient Leiden Noord
is een case-study met
waardvolle uitkomsten
voor vergelijkbare wijken.’
Fred Goedbloed, Gemeente Leiden

Deelgebied Haarlemmertrekvaart-Zuid
De smalle straten en historische bebouwing in dit gebied vallen gelijk op.
Straatparkeren neemt hier veel ruimte in, de parkeerplekken zijn af en toe
onderbroken door een boom. De Haarlemmertrekvaart, die dwars door het
deelgebied heenloopt, is een opvallend ruimtelijk kenmerk.

Smal straatprofiel met
langsparkeren op straat,
kabels liggen geclusterd
onder het trottoir

Deelgebied Groenoord-Noord
Groenoord-Noord is recent ontwikkeld. Het gebied kent brede straten met
veel ruimte voor straatparkeren. De stoeptuintjes zijn af en toe beplant
door de bewoners, maar vaker betegeld. Hoewel het gebied is beplant met
bomen en plantvakken, is de verhardingsgraad hoog.

Brede, sterk verharde
straatprofielen met
veel parkeerruimte,

Deelgebied Nieuw Leyden
Nieuw Leyden is relatief nieuw en valt op door de verscheidenheid aan
architectuur. Dit is het gevolg van het zelfbouwconcept van de buurt. Auto’s
worden centraal in het blok, onder de verhoogde achtertuinen, geparkeerd.
Hierdoor zijn de meeste straten smal en autovrij.

Parkeren
onder
daktuin

Smal autovrij straatprofiel,
K&L liggen verspreid

Aanvliegroute
Per geïnventariseerd thema ontwerpen we een
toekomstscenario. Interne en externe experts
die bij het proces betrokken zijn, zorgen voor
een zo realistisch mogelijk toekomstbeeld.
Vervolgens zijn de scenario’s op elkaar gelegd
om tot inzichten te komen die bijdragen aan een
integrale aanpak voor de boven- en ondergrond
van Leiden-Noord.

De wijk ligt
opgehoogd ten
opzichte van de
omgeving

Deelgebied Haarlemmertrekvaart-Noord
Het gebied ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan kent, net als de
zuidkant, smalle straten met veel straatparkeren. De bebouwing is nieuwer
en verzakking daardoor minder een probleem. Bodemdaling is wel duidelijk
te herkennen aan de hoogteverschillen in de straatprofielen.

K&L liggen
voornamelijk
onder het trottoir

Interpretatie opgave
Het ontwerpend onderzoek kent drie stappen:
een inventarisatie van de opgaven, het
ontwikkelen van scenario’s en een synthese. De
inventarisatie maakt de wijkopgaven inzichtelijk.
Door het Grand-Design project kennen we de
huidige en toekomstige claims van de energieinfrastructuur. Deze kennis vullen we aan
met eerdere onderzoeken over het gebied,
de toekomstvisie van de gemeente en de
ervaringen van ambtenaren die in het gebied
werken. Op deze manier krijgen we een beeld
van de opgaven en ruimteclaims die op de korte
termijn op de wijk afkomen, zoals bodemdaling,
wateroverlast en hittestress.

Smal straatprofiel met
langsparkeren op straat,
K&L liggen geclusterd
onder het trottoir

Groenoord-Noord
Haarlemmertrekvaart-Noord
De voorwaarden die aan
nieuwe ontwikkelingen
worden gesteld hebben
grote impact op het gebied

De Haarlemmertrekvaart
speelt een belangrijke rol
in meerdere scenario’s

Willem de Zwijgerlaan

Slimme
parkeeroplossingen
kunnen druk in de
ondergrond wegnemen

Achtergrond & vertrekpunt
In een eerder project, Grand-Design
Leiden, ontwikkelden Groen Licht, Qirion
en Generation.Energy samen met de
gemeente Leiden een methode die met
kaartbeelden de huidige en toekomstige
claims en (on)mogelijkheden voor het
ondergronds ruimtegebruik voor Leiden
inzichtelijk maakt. Resilient Leiden-Noord
zet een volgende stap naar een integrale
aanpak voor de inrichting van de openbare
ruimte en de (onder)grond. Het onderzoek
in Leiden-Noord is een casestudy, waarvan
de uitkomsten waardevol kunnen zijn voor
vergelijkbare wijken in andere gemeenten.

Inzichten
Binnen Leiden-Noord richten we ons op
de buurt Groenoord en het aansluitende
gebied tussen de Haarlemmertrekvaart en
de Schipholweg. Dit studiegebied bestaat
uit vijf deelgebieden, wijkjes met een eigen
karakter en eigen opgaven, die samen
een goed beeld geven van de aanwezige
typologieën in Leiden-Noord.
Rond de Haarlemmertrekvaart gaan de
bouwstenen voor waterberging, hittestress,
bodemdaling en energie moeilijk samen.
Krapte ontstaat deels doordat het systeem
om verzakkingen te voorkomen niet
bijdraagt aan de andere opgaven.
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De grote groene buitenruimtes zijn belangrijk voor Leiden-Noord. De ruimtes worden
ingezet voor verkoeling, wateropvang en
om elektriciteits- en warmtestations in te
passen.
Opvallend is hoe de deelgebieden afhankelijk zijn van de nieuwe ontwikkelingen
rond de Willem de Zwijgerlaan. Een goede
inrichting van de nieuwbouw is voorwaardelijk voor het toekomstbestendig maken
en houden van alle deelgebieden.
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Haarlemmertrekvaart-Zuid

Nieuw Leyden

Synthesekaart
Overzichtskaart met
de ontwerpen voor de
toekomstscenario’s voor
wateroverlast, hittestress
en elektriciteit en warmte.
Resilient Leiden Noord / Generation.Energy - Gemeente Leiden
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Uitwerking

What’s next?

Het doel van dit onderzoek is niet een ontwerp
voor de optimale inrichting van Leiden-Noord,
maar het inzichtelijk maken van (ontwerp)
afwegingen. De studie vormt een basis voor een
geïntegreerde werkwijze in Leiden-Noord en soortgelijke gebieden. Hieronder volgt een selectie van
de belangrijkste keuzes en aandachtspunten.

‘Een meervoudig
inzetbare oplossing voor
bodemdaling zou veel
andere ontwikkelingen
vergemakkelijken.’

Denk voorbij de plangrenzen
De situatie rondom waterberging in Leiden-Noord is een goed voorbeeld van
problemen die kunnen ontstaan wanneer de impact van bouwontwikkelingen
op de omliggende buurten niet (goed) wordt ingeschat.

Meervoudig ruimtegebruik
Maatregelen voor waterberging, hittestress en infrastructuur gaan moeilijk
samen met het drainage-infiltratie systeem. Dit systeem draagt niet bij aan
andere opgaven. Een meervoudig inzetbare oplossing voor bodemdaling
zou veel andere ontwikkelingen vergemakkelijken.

Denk in stappen
Leiden sluit alle wijken aan op stadswarmte en vergroot op dit moment het
warmtenet. Voor nieuwbouw is nog geen ruimte op het net. Door nu een
buurtwarmtenet met warmtepomp aan te leggen, kan de wijk (wanneer de
pomp vervangen moet worden) alsnog over op stadswarmte.

Ondergrondse infrastructuur en bomen
Veel bomen groeien het beste aan de zonkant van de straat. Hier mitigeren
ze bovendien hittestress door gevels in de zon te beschaduwen. Door
kabels strategisch aan de schaduwkant van de straat te leggen, blijft het
mogelijk om bomen te planten die hittestress mitigeren.

Een geïntegreerde strategie voor laadinfrastructuur
Parkeerplekken waarbij nu een laadpaal wordt geplaatst, worden niet
makkelijk meer weggehaald om een boom te planten. Door de laadpalen
strategie af te stemmen op bijvoorbeeld de beplantingsstrategie, kunnen
straten op een later moment vergroenen.

Organiseer de kabels en leidingen
De gemeente werkt samen met stakeholders aan de ontwikkeling van een
‘kabelrek’ dat de ondergrondse infrastructuur efficiënter organiseert.
Dit kan lokaal voor veel extra ruimte in de ondergrond zorgen. Daardoor
ontstaat ook ruimte voor de inrichting boven de grond.
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Verbeelding Een integrale aanpak van de energietransitie op buurtniveau.

Volgende stappen en aanbevelingen
Resilient Leiden-Noord draagt bij aan de stap
richting uitvoering van de energietransitie. De
aanbevelingen op de vorige pagina zijn in meer
gemeenten toepasbaar. De onderzoeksmethode
kan worden doorontwikkeld, zodat deze voor
meer gemeenten bruikbaar is, bijvoorbeeld bij de
vraag van het Rijk om de visie warmtetransitie uit
te voeren.

Om de opgedane kennis te delen en verder onder
zoek te agenderen, schrijft Generation.Energy
samen met GroenLicht en de gemeente Leiden
een artikel voor het magazine van Stadswerk.

Meer informatie:
Resilient Leiden-Noord
Resilient Leiden Noord / Generation.Energy - Gemeente Leiden
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Sittard

11

Ook mensen met een kleine beurs hebben recht
op een gezonde, klimaatadaptieve en groene
leefomgeving. Zij zijn daarin afhankelijk van gemeente
en woningcorporatie. Goede intenties stranden vaak
op: ‘geen budget voor’. Daarom zijn wij een beweging
gestart: structureel opnemen van SOCIAAL GROEN in
sociale woningbouwprojecten. Wij ontwikkelen:
• werkwijze betaalbaar SOCIAAL GROEN voor
woningcorporaties en gemeentes;
• praktische bouwstenen, met maatschappelijke
waarden en mogelijk te besparen kosten.

Stad en dorp, Natuur, Maatschappij

SOCIAAL GROEN
Concretiseren met
bouwstenen

Bouwstenen

Samen met
bewoners

Doelgericht werken

Doelen
Samen met
bewoners

Samen met
bewoners

Doelgericht werken
Concretiseren met
bouwstenen

Concretiseren met
bouwstenen

Integraal budget
Speadsheets

Samen met
bewoners

Doelgericht werken

Doelgericht werken

Concretiseren met
bouwstenen

Betrokkenen:
Heijmans + Jan-Willem
Burgmans, Tom Wolters,
Vincent Nederpel.
ZOwonen + Alex Korsten,
Diederick Barendsz,
Wendy Duijts.
IVN + Renske Visschers.
LOS stadomland +
Liselore Burgmans, Maud
van den Elzen, Peter
Droog.

Samen met
bewoners

Circulair en integraal rekenen
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SOCIAAL GROEN / Heijmans - ZOwonen - IVN - LOS stadomland

69

Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
SOCIAAL GROEN bevordert de gezondheid van
bewoners, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
ZOwonen, Heijmans, IVN en LOS stadomland
hebben een gedeelde ambitie en hun krachten
gebundeld.

Inzichten
• Doelgericht i.p.v. budget gestuurd werken.
• SOCIAAL GROEN: integrale oplossingen, dus
integraal budget i.p.v. sectorale budgetten.
• Van lineair rekenen op korte termijn naar
circulair rekenen op lange termijn.

Toolbox bouwstenen
Onze Toolbox bouwstenen bevat bouwstenen in drie categorieën:
openbare ruimte, gebouw en tuin. Elke bouwsteen draagt bij aan:
biodiversiteit, klimaat, sociaal en/of gezondheid. We staven deze bijdragen
met onderzoeksresultaten uit bestaande onderzoeken. De toolbox blijven
we aanvullen.

Bouwsteen
De bouwstenen zorgen tijdens elke fase voor concreetheid en
voorstellingsvermogen. Voorbeelden van bouwstenen zijn: sociaal
hovenier, catalogus voortuintjes, deelauto, beestone, pop-up kisttuintje,
van bouwkeet naar tiny forest, tijdelijke voedseltuin, straat knippen,
geveltuintje, de verbinder.

Spreadsheet
Groen is er in veel verschillende soorten en maten. Onderdeel van onze
aanpak is een spreadsheet met kwantitatieve functionele beschrijvingen.
Dit geeft grip op de soort en omvang van het groen en welke
(laagdrempelige) omvormingskansen er liggen.

Rekensessie
In de huidige berekeningen is de grote (immateriële) waarde van
SOCIAAL GROEN niet meegenomen. De genomen tijdspanne is te kort
en de uiteindelijke besparingen zijn niet in beeld en worden zeker niet
meegerekend.

Investeringsbudget woningcorporatie
De woningcorporatie heeft een beperkt budget. Miljoenen gaan naar de
kwantiteit van huizen -> meer huur. De kwaliteit van huizen zorgt voor
minder kosten. Een veel kleiner bedrag, tienduizenden euro’s, gaat naar
de mensenkant. Ook hier levert dat minder kosten op, maar deze revenuen
komen niet terug in het investeringsbudget van de woningcorporatie.

Interpretatie opgave
Uit de analyse blijkt dat een aantal punten cruciaal
is voor SOCIAAL GROEN: duidelijke en gemeenschappelijke doelen, financiering, een rekenmodel dat ook de lange termijn opbrengsten
en besparingen op het gebied van gezondheid,
biodiversiteit en klimaat meerekent en daarnaast
bevlogen mensen (ambassadeurs), die anderen
enthousiasmeren en overtuigen. We ontwikkelen
een werkwijze, die woningcorporaties, gemeentes en andere organisaties helpt om SOCIAAL
GROEN te realiseren.

Doelen Hyves
SOCIAAL GROEN dient
vele doelen. Denk aan
gezondheid, biodiversiteit
en klimaatadaptatie. En
subdoelen: ontmoeten,
bewegen, waterberging,
CO2 opslag, rust, mooi
uitzicht, leefgebied
voor insecten, koelte,
buurtbinding, et cetera.
Door de doelen aan
het begin duidelijk te
formuleren, werken we
doelgericht met de juiste
prioriteiten.

Schotten tussen budgetten
SOCIAAL GROEN zorgt voor een integrale oplossing. Denk aan gezondheid,
biodiversiteit en klimaatadaptatie. De beschikbare gemeentelijke
budgetten (en die van andere organisaties) zijn voornamelijk sectoraal. Dit
maakt financiering erg lastig en omslachtig. Tussen de budgetten zitten
schotten, die niet of lastig te verwijderen zijn.
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Aanvliegroute
We werken met twee parallelle sporen voor
SOCIAAL GROEN: 1. algemeen 2. pilotgebieden in
Sittard. Door middel van interviews met ZOwonen,
Heijmans, IVN en gemeente Sittard-Geleen hebben we kennis vergaard over lopende initiatieven,
knelpunten en ambities. In de drie werksessies
hebben we met onze partners geleidelijk aan de
werkwijze en tools ontwikkeld. Inzicht in de gelden middelenstroom voor sociale woonwijken is tot
hoofdlijnen beperkt gebleven.

SOCIAAL GROEN / Heijmans - ZOwonen - IVN - LOS stadomland
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Uitwerking

What’s next?

In twee buurten in Sittard hebben we de samen
ontwikkelde circulaire werkwijze (doelen, spreadsheets, rekenen + tekenen, middelen, bouwstenen) en
bijbehorende tools uitgeprobeerd en verbeterd.
Hiermee, en met ons statementfilmpje, kunnen we
de eerste stappen zetten om SOCIAAL GROEN
open en volledig te bespreken én structureel toe te
passen in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Verbinder

Bouwkeet > tiny forest

Levendige gevels

Sociale hovenier

‘Van lineair rekenen op
korte termijn naar circulair
rekenen op lange termijn.‘

Voedseltuin

Beweging SOCIAAL GROEN IVN, LOS, Heijmans en ZOwonen zijn overtuigd van nut en noodzaak. We verzamelen nieuwe partners: bloem komt tot bloei.

Gedeeld speelmateriaal

Circulair rekenen
Uitdaging: wie durft het aan revenuen in
te rekenen voor groen op het gebied van
gezondheid, klimaat, sociaal, biodiversiteit?

Nieuwe partners
Voor SOCIAAL GROEN zijn nieuwe partners
vanuit de gezondheidszorg, verzekeraar(s),
gemeente(s) en NL Greenlabel de volgende stap.

Pilot(s)
De Baandert en Limbrechterveld waren
onderzoekslocaties. Nu is het tijd voor
praktijkvoorbeelden.

De Baandert - Sittard
Deze buurt met flatjes en
duplex-woningen bezit
veel kijkgroen: gras en
bomen. Kansen liggen in
meer biodivers groen met
een meervoudige functie
voor de bewoners.

Deelauto

Catalogus voortuin

Pop-up groen

Zonnepanelen of
groene daken

Levendige gevels

Verbinder

Limbrechterveld Sittard
Deze buurt bestaat uit
rijtjeswoningen met
voor- en achtertuintjes.
Er is weinig openbaar
groen. Grote winst is
te halen door de (voor)
tuinen te vergroenen,
daken te voorzien van
zonnepanelen/groen,
wegen te versmallen met
groen, deelauto’s, popup groen en verbinders
die buurt en corporatie/
gemeente goed kennen.
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Volgende stappen en aanbevelingen
• SOCIAAL GROEN is een groeiende beweging.
Wij zijn ambassadeurs, intern als extern.
• Vervolgonderzoek: van lineair rekenen naar
circulair rekenen. SOCIAAL GROEN is een
kostenpost, omdat revenuen niet ingerekend
worden. Hoeveel zijn de revenuen waard in
euro’s?

•

•

SOCIAAL GROEN is een integrale oplossing en
werkt met integrale budgetten. In de huidige
praktijk, met veelal sectorale budgetten,
is ontschotting nodig. Duik dieper in de
budgetten en middelen.
Verdiepende kennis en ervaring opdoen met
pilots met woningcorporaties en gemeentes.

meer informatie:
losstadomland.nl
SOCIAAL GROEN / Heijmans - ZOwonen - IVN -LOS stadomland
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Rotterdam

Ontwerpers en ambtenaren werken samen in projecten
rondom energie en klimaat die impact hebben op de
stad. Maar wat is die impact? Dat blijft vaak impliciet.
Uit ons onderzoek blijkt dat het gesprek over impact
doorgaans oppervlakkig gevoerd wordt. De wens om
impact te meten en te leren van ontwerpende projecten
daarentegen is groot. In dit project is een kaartspel
ontwikkeld voor gesprekken over impact en het meten
ervan in ontwerptrajecten.

Vol van impact
12
		
Stad en dorp, Maatschappij

Betrokkenen:
Zeewaardig + Renate
Hilhorst.
Noorderwind + Boukje
Vastbinder, Eva van Eck.
Kickstad + Jip Pijs
Gemeente Rotterdam +
Eline van Weelden,
Lisette Kaupmann.
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Vol van Impact / Zeewaardig - Noorderwind - Kickstad - Gemeente Rotterdam
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Analyse

Visie
‘Voordat je impact
kan meten, moet je
impact duiden.’

Interpretatie opgave
Er groeit de behoefte om succesvolle ontwerptrajecten opschaalbaar en herhaalbaar te maken. Impact meten kan hier een belangrijke rol in
spelen. Impact ontstaat vaak spontaan of blijft
onderbelicht. Zo kan een project over watertonnen in de buurt ook een manier zijn om nieuwe
ontmoetingsplekken op straat te realiseren óf
kan het een leerschool zijn voor een gemeente
over samenwerken met bewoners. Het gesprek
over impact vroegtijdig voeren, zorgt voor bewuste keuzes later in het project.

Aanvliegroute
Om erachter te komen hoe in de huidige praktijk
van impact wordt gemeten, hebben we een reeks
diepte-interviews afgenomen met in Rotterdam
actieve ontwerpers, gemeenteambtenaren en
experts. Op basis van de hieruit voortvloeiende
inzichten is door het team een aantal proto
types ontwikkeld van een impactspel en zijn
verschillende versies getest door ontwerpers en
ambtenaren.

Uit de diepte-interviews verzamelde quotes werden op locatie gefotografeerd.

Impactmeting
In Reyeroord
experimenteert de
gemeente Rotterdam
in het programma
Reyeroord+ met
interventies in de
buitenruimte én werkt ze
aan de energietransitie
in het project Reyeroord
Aardgasvrij. Hoe we
leren is altijd al een
groot aandachtspunt
geweest. Hoe we impact
meten is daar afgelopen
jaar bijgekomen.
De afbeelding schetst
een voorbeeld van
waar het ontwerpteam
tegenaan loopt als het
gaat over het meten van
impact.

Achtergrond & vertrekpunt
Transities, zoals de aanpassing aan een
veranderend klimaat of de overstap naar
duurzame energie, zijn meer dan een
technische opgave. Ze vragen om een
zorgvuldige ruimtelijke en maatschappelijke inbedding in de stad. Het aanpakken
van dit soort opgaven kan een hefboom
zijn voor positieve verandering in de wijk.
Ontwerpers worden steeds vaker gevraagd om mee te werken aan dit soort
veranderopgaven. Juist omdat de kracht
van ontwerp(ers) ligt bij experimenteren
en omgaan met processen waarvan de
uitkomst op voorhand nog niet vast ligt.

In Rotterdam ontspruiten allerlei experimentele projecten waarin ontwerpers en
ambtenaren in buurten samen werken aan
energie- en klimaatopgaven. De groei van
dit soort creatieve, experimentele projecten
in Rotterdam, roept ook moeilijker te beantwoorden vragen op: welke impact hebben
deze projecten? En, hoe meet je die?
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DakAkker
‘DakAkker, de grootste openlucht dakboerderij in Nederland en testsite
voor slimme wateropvang.’

Waterplein
‘In het Waterpleinontwerp is de publieke gebruikswaarde gecombineerd
met regenwateropvang van felle hoosbuien.’

Zoho
‘De Zohoregenletters, ontworpen door Studio Bas Sala zijn regenwater
buffer en uithangbord voor de wijk ineen.’

Rain(a)Way tegels
‘De Rain(a)Way tegels zorgen dat het regenwater weer de bodem in kan
trekken of naar een daarvoor aangewezen plek wordt afgevoerd.’

Inzichten
De scope van dit onderzoek is in het
proces veranderd. Het initiële doel om
handzame tools te ontwerpen voor impactmeting is losgelaten. Er bleek in de praktijk
niet zozeer een gebrek aan goede meetmethodes, maar aan inzicht in de beoogde
impact. Meten kan pas op het moment
dat je impact kunt definiëren. Met andere
woorden: voordat impact meetbaar is,
moet je de beoogde impact expliciteren.
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Vol van Impact / Zeewaardig - Noorderwind - Kickstad - Gemeente Rotterdam
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Uitwerking

What’s next?

De ontwikkelde kaartenset is te gebruiken voor
iedereen die bezig is met een ontwerpvraagstuk
in het ruimtelijke domein (klimaat en energie) en
de impact ervan wil onderzoeken. Op de kaarten
staan prikkelende quotes die we met de interviews hebben opgehaald. De kaarten wakkeren
bijvoorbeeld discussie aan over of een project
mag mislukken of over wat we belangrijk vinden.
Het gesprek brengt impliciete waarde van betrokken ambtenaren en ontwerpers aan het licht en
dwingt voorbij de reeds gestelde doelen of opgave te denken. De kaarten zijn te gebruiken gedurende het ontwerpproces, maar zijn met name
van waarde tijdens de start van een project.

‘Wat is jouw definitie van
impact meten? Waarom is
dit volgens jou belangrijk?’

Impactspel
Een selectie van de discussiekaarten die door ontwerpers en ambtenaren gebruikt kunnen worden om het gesprek over impact te starten.

Ontwerpen
Eén van de eerste ontwerpsessies: hoe kun je vragen?

Testen
Drie varianten van het
prototype zijn getest
in gebruikerstesten,
onder andere bij
de Social Design
Showdown.
Links: Interne test
van het prototype
door Noorderwind
ontwerpers.
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Volgende stappen en aanbevelingen
De belangrijkste ontdekking van dit onderzoek
is de relevantie van impact als gespreksonderwerp. We hopen met ons onderzoek en de discussie hierover verder aan te jagen. We zien de
kaartenset als een eerste versie van een tool die
helpt impact meetbaar te maken. Er is vervolgonderzoek nodig om verdere stappen te zetten. De
complexiteit van het onderwerp vraagt om inzicht
in (het werkterrein van) de gebruiker: waar en hoe
wordt het gesprek over impact gevoerd?
Vol van Impact / Zeewaardig - Noorderwind - Kickstad - Gemeente Rotterdam

Hoe bewust is dat? Wat is het kennisniveau?
Hoe speel je daarop in? Meer focus, bijvoorbeeld
binnen de context van een opgave of organisatie,
of het kiezen voor een duidelijke framework zoals
de SDGs, kan daarbij helpen.
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Zwolle

Uitdagingen waar onze steden voor staan worden
steeds urgenter. Vooral na-oorlogse wijken
vragen aandacht. De stapeling van opgaven klimaatverandering, energietransitie, wooncrisis,
vergroening en de inrichting van openbare ruimte leidt tot een complexiteit die verlammend kan werken.
Bewoners hebben zelf weinig invloed op het beleid.
In dit ontwerponderzoek richten wij ons op slimme
en lokaal realiseerbare combinaties van oplossingen
die elkaar versterken en daarmee zowel economisch,
maatschappelijk en ruimtelijk voordeel opleveren.

De opdrachtgever
woont in de buurt
13
		
Stad en dorp, Water en klimaat

Wouter en zijn familie
wonen in een groot
appartement met het
beste uitzicht van Zwolle!
Malik en Aicha hebben
hun huis gerenoveerd
& geïsoleerd en blijven
hier dus langer wonen.

Karen kan zelfstandig in
een tiny house wonen
tijdens haar studie.

Betrokkenen:
KBnG + Marialena
Kasimidi, Martijn de
Gier, Miel Karthaus, Leto
Demetriadou.
ToekomstSterk + Koen
Weytingh, Rob Wildeman,
Jord Smolenaars, Moos
Timmers.
Gemeente Zwolle +
Christian Voortman.
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Analyse

Visie
‘Hoe kunnen wij koppelingen
maken tussen klimaatadaptatie,
energietransitie, huisvesting en
openbare ruimte?’

Kansen voor een ‘wijk boven water’
‘Re-linen’ van het riool, hemelwaterafvoer met waterbergingen,
verkoeling en biodiversiteit.

Interpretatie opgave
Ons onderzoek richt zich op verbindingen van
ontwikkelingen in de wijk Dieze die elkaar versterken. Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden die
in coöperatief verband de financiële capaciteit
bieden om het plan te realiseren? Gezamenlijk werken aan dit doel is net zo cruciaal als de
transformatie zelf. We slaan meerdere vliegen in
een klap. Huidige geldstromen gebruiken we voor
nieuwe structuren in plaats van het behoud van
de oude. In de wijktransformatie is een leidende
rol weggelegd voor de bewoners.

Aanvliegroute
In een multilagen kaart brengen we alle potenties
uit het gebied samen. Daarin zijn deelgebieden geïdentificeerd waar een integrale aanpak, op meerdere lagen tegelijk, succesvol kan zijn. Het gaat
hier om kleine buurten in de kaartstructuur waar
het coöperatieve initiatief door bewoners kansen
biedt. Daarnaast zijn ‘ontwikkellocaties’, sommige
al in planvorming, in kaart gebracht. Vervolgens
zijn de groene kansen in verbindingszones geïnventariseerd om positie en bereikbaarheid van
bestaande voorzieningen te versterken.

Kansenkaart
Hoe komen die kansen
samen in een kaart? Het
doel is om gebieden te
identificeren, waar de
urgentie sterk is of waar
deze multilagen aanpak
geschikt is. Elk gebied
draagt op een andere
manier bij aan onze visie.

Kansen voor ‘buitengeluk’
Ruimtelijke structuur verbinden, groen versterken, plinten
activeren en verblijfskwaliteit leefruimte verhogen.

Legenda
wadi’s
infiltratiebakken
wijkgroen
bomen langs wegen
aangesloten panden
op warmtenet
lokaal warmtenet
TEO verbindingsbuis
wijkcentrum
kansen voor optoppen
en toevoegen
kansen voor vergroten
en/ of splitsen
kansen voor
nieuwbouw in
restruimte
Kansen voor een lokale warmtenet
Coöperatief warmtenet uit lokale bronnen (TEO & TEA) en
verduurzaming van aangesloten vastgoed.

Kansen voor toekomstbestendig wonen
Bestaande woningen aanpassen aan huidige wooneisen.
Woningvoorraad uitbreiden met nieuwe woonvormen.

ontwikkellocaties
groene verbindingen
buurten

Achtergrond & vertrekpunt
De naoorlogse, Zwolse buitenwijk Dieze,
oorspronkelijk gebouwd voor arbeiders
gezinnen, is een transitiewijk, omringd door
snelwegen en parken. De kenmerkende
open structuur is intact gebleven, maar de
ruimtelijke en bebouwde kwaliteit is achter
uitgegaan. Zware regenval veroorzaakt
wateroverlast en het riool is aan vervanging toe. Nu wonen er vooral starters en is
het bewonersverloop hier het hoogste van
Zwolle. Hoe maken wij een typische naoorlogse wijk zoals Dieze toekomstbestendig
en een aantrekkelijke woonplek?

Inzichten
Onze analyse maakt zichtbaar dat er ruimte
is voor wijkvernieuwing. Onderling afgestemde maatregelen voor klimaat, energie,
openbare ruimte en huisvesting maken de
wijk toekomstbestendig. Minder wateroverlast en hittestress, en een gezonde en
leefbare stedelijke ruimte zijn mogelijk door
afkoppeling van hemelwater en infiltratie
in natte ondergrondse stroken. Re-linen
van het bestaande riool maakt dit financieel mogelijk. Nieuwe aanplant versterkt
de groenstructuur en de kenmerkende
continuïteit van ruimte. Voorzieningen
activeren de ruimte langs groene routes.
Tegelijk ontwikkelt zich lokaal een open
buurtwarmtenet. Uit oppervlakte- en
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afvalwater in het riool oogsten we warmte;
goed om meer dan 1.000 huishoudens
betaalbaar te verwarmen. Met dit coöperatieve buurtnet investeert de wijk in energiebesparing. Herontwerp van de stedelijke
ruimte creëert ruimte voor meer én andere
woningen. Denk aan huizen op het dak,
flexibele Tiny Houses of nieuwe appartementen op geschikte verdichtingslocaties.
Nieuwe woonprogramma’s en -vormen
trekken meer en andere bewoners aan.
Huidige en toekomstige bewoners zijn
opdrachtgever van een wijkvernieuwingsplan, waarin nieuwbouw de renovatie van
de bestaande bouw financiert.
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Uitwerking

What’s next?

Hoe de multilagen aanpak werkt, laten we zien
door in te zoomen op een buurt. We brengen
meer variatie in de woningvoorraad aan door
nieuwe woningtypen toe te voegen en bestaande
portiekflats te transformeren. Naast flats is er
ruimte voor nieuwbouw gezinsappartementen.
De lift maakt optoppen van het bestaande gebouw mogelijk. We creëren woonruimte op het
dak voor Tiny Houses en lofts. Veel is denkbaar.
Andere portiekflats transformeren we tot toegankelijke galerijwoningen voor senioren of gehandicapten. Een groter programma verhoogt de
parkeerdruk. Concentratie van parkeren in buurthubs maakt integratie met het buitenontwerp
mogelijk en creëert rust in de wijk. Ook zetten we
in op andere vormen van mobiliteit, zoals elektrische deelauto’s. Meer woningen en parkeerplaatsen combineren we met ruimte voor water en
groen. Re-linen van het bestaande riool beperkt

de afvoercapaciteit en kan alleen in combinatie
met regenberging. De daarmee noodzakelijke
natte zones, wadi’s en vijvers absorberen niet
alleen water, maar zorgen ook voor koele, groene
plekken die biodiversiteit en een levendig sociaal
samenleven stimuleren. In ons onderzoek tonen
we aan dat re-linen en herinrichting van de openbare ruimte meer kansen biedt en niet duurder is
dan conventionele rioolvervanging. Naast deze
voorzieningen kan ook een buurtwarmtenet
aangelegd worden. De kosten voor exploitatie
van bronnen, installaties en huisaansluitingen zijn
gedekt vanuit de maandelijkse energierekening
van de bewoners. Uit onze business case blijkt
dat er zelfs financiële ruimte is voor bekostiging
van isolatie van de aangesloten woningen.

Tiny houses op het dak
Kleine lofts naast het park zijn aantrekkelijk voor jonge mensen.

Nieuwbouwappartementen in een groene omgeving
Een betaalbaar, groot appartement in een kindvriendelijke wijk.

‘De transitie tot een
toekomstbestendige wijk
gebeurt door de bewoners.
Ze worden zelf opdrachtgever!’

Hoe werkt het: Een stapsgewijze transitie tot een toekomstbestendige wijk door het instellen van een wijkcoöperatie.

Volgende stappen en aanbevelingen
De ambitie voor een integrale, wijkgerichte aanpak voor en door bewoners bouwt voort op ons
voorstel voor watermanagement en een warmtenet voor Dieze. We willen bewoners meenemen
in deze aanpak. De eerste stap is alle belanghebbenden te betrekken in de wijkcoöperatie van
Dieze. De coöperatie, waarvoor alle VvE’s worden uitgenodigd, krijgt de rol van warmteschap,
beheerder en ontwikkelaar. Haar taak staat in
een Programma van Eisen (PvE), gebaseerd op
wensen van bewoners én gemeente. Na vaststelling van het PvE regelen we met de gemeente de
financiering van de rioolvervangingsopgave. Het
door riool re-linen uitgespaarde geld reserveert
de coöperatie voor herinrichting van de open-

Optoppen en galerijflats Ouderen hoeven hun buurt niet te verlaten: met een lift is een portiekwoning bereikbaar.
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bare ruimte. Daarnaast ontwikkelt ze het gefaseerde renovatie- en nieuwbouwprogramma. De
opbrengst van nieuwbouwwoningen gaat naar
renovatie en verduurzaming van de bestaande
bouw.
Ons onderzoek wijst uit dat we met onze aanpak
in de RES-regio Rotterdam/Den Haag de leefomgeving van 49.000 huishoudens verbeteren en
24.000 woningen kunnen toevoegen. Er zijn in
Nederland in totaal 184 kansrijke buurten. Onze
missie is het verder ontwikkelen van de methode.
De transformatie van kwetsbare wijken tot kansrijke woongebieden met de bewoners is betaalbaar en haalbaar!
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Wierden

Notter-Zuna is een buurtschap op de oostflank
van de Sallandse Heuvelrug. Het gebied ligt tussen
verschillende waterwingebieden in en kent een
toename van droogteschade. Daarmee is het een
interessant pilotgebied voor De Eeuwige Bron (winnaar
Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020). Dit project beoogt
een circulair systeem voor water, landgebruik en
energie met Notter-Zuna als casus en verkent onder
andere het energieknooppunt als onderdeel van een
duurzaam agrarisch verdienmodel.

Energie

Het Energieknooppunt
als verdienmodel voor
buurtschap Notter-Zuna
14

Betrokkenen:
H+N+S
Landschapsarchitecten +
Arjen Spijkerman.
Coöperatie Notter-Zuna
(CONZ) + Dirkjan Masman.
Waterstofgroep
Nederland + John
Schröer.
Vitens + Anky Spanjers.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Vanuit De Eeuwige Bron is het circulaire energiesysteem verkend. Energie kan een belangrijk
onderdeel zijn van een duurzaam agrarisch
verdienmodel.

Inzichten
Veel lokale energie-initiatieven lopen vast op
capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet.
De uitdaging is om het netwerk toekomst
bestendig in te richten.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Wij zien een belangrijke oplossing in het lokaal
opslaan en omzetten van energie: een energieknooppunt als alternatief voor kostbare net
verzwaring.

Samen met een ondernemende bewoners
coöperatie (CONZ) met veel ambities op
het gebied van energieproductie zijn de
mogelijkheden verkend.

De relatie met de Eeuwige Bron
Het concept De Eeuwige Bron van H+N+S (winnaar Eo Wijers Prijsvraag
2019-2020) beoogt een circulair systeem voor water, landgebruik en
energie op de Sallandse Heuvelrug. In opdracht van Vitens wordt het
concept voor de buurtschap Notter-Zuna verder uitgewerkt.

Het huidige elektriciteitsnetwerk
Het huidige elektriciteitssysteem is gericht op centrale opwekking. Vanuit
het hoogspanningsnet komt elektriciteit via de haarvaten bij de gebruiker.
De energietransitie verhoogt het elektriciteitsgebruik. Ondertussen wordt
er in de haarvaten steeds meer energie opgewekt.

Grenzen aan elektriciteitsnetwerk: netverzwaring?
Het elektriciteitsnetwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Er is te weinig plek
om alle initiatieven op het net aan te sluiten. Om de capaciteit van het
netwerk te vergroten, lijkt netverzwaring een vanzelfsprekend antwoord.
Hier zijn echter zeer hoge kosten mee gemoeid.

Het energieknooppunt in het netwerk
Het energieknooppunt ontlast het bestaande elektriciteitsnetwerk.
Netpieken worden opgeslagen in batterijen of in andere vormen van
energie omgezet, zoals waterstof of warmte. Later kan deze energie weer
worden gebruikt. Het overschot wordt geleverd aan stedelijk gebied.

Elektriciteitsnetwerk (versimpeld)
Deze kaart laat het elektriciteitsnetwerk
rond Notter-Zuna zien. De elektriciteit komt
als hoogspanning aan bij de onderstations
om vervolgens via de haarvaten van het
10kV-netwerk uit te komen bij de consument.
Zonneparken en sommige consumenten leveren
energie terug.
Bron: Enexis, Dataset liggingsgegevens.
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Het concept Energieknooppunt
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Uitwerking
De uitdaging is om het energieknooppunt, een
technische object, zorgvuldig in te passen in het
bestaande landschap van Notter-Zuna. Daarnaast onderzoeken we hoe het energieknooppunt meerwaarde biedt binnen het concept van
De Eeuwige Bron.
Op basis van de eerste analyse van het elektriciteitsnet lijken locaties nabij een 10kV-verdeelstation het meest interessant voor een
energieknooppunt. Notter-Zuna telt vier van zulke
locaties. Voor iedere locatie hebben we een concept ontwikkeld. Eén van deze locaties hebben
we verder uitgewerkt (zie afbeelding).
Dit verdeelstation ligt in een coulisselandschap
op de flank van de Sallandse heuvelrug, nabij
een voormalige asfaltfabriek. Dit is nu een ‘rotte

What’s next?
appel’ in het landschap. Het energieknooppunt
kan de aanleiding vormen voor integrale gebiedsontwikkeling.

‘Het Energieknooppunt als basis
voor een verdienmodel, voor
en door de gemeenschap van
Notter-Zuna’

De gunstige plek in het elektriciteitsnet vormt
dus de aanleiding voor een knooppunt op deze
locatie. Vanuit het waterspoor van De Eeuwige
Bron bestaat de mogelijkheid dit gebied in te
zetten als waterbassin. Mogelijk wordt vanuit
deze plek water de Heuvelrug opgepompt om het
systeem circulair te maken en in te zetten voor
warmtepompen. Het overschot aan biomassa
van de Sallandse Heuvelrug kan als onderdeel
van het energieknooppunt omgezet worden in
grondverbeteraars en energie. Ten slotte kunnen
deze ingrepen slim gecombineerd worden in een
nieuw te ontwikkelen recreatielandschap tussen
de Heuvelrug en het Reggedal.

Hoe landt het Energieknooppunt in het landschap van Notter-Zuna?

Volgende stappen en aanbevelingen
Deze verkenning is uitgevoerd in samenwerking
met de werkgroepen van de Coöperatie Notter-
Zuna (CONZ). Het is een eerste ruimtelijke verkenning van de inpassing van een energieknooppunt, gecombineerd met een grove berekening
van de potentiële energieopbrengst door al het
dakoppervlak te benutten voor zonne- en windenergie. Een gedetailleerde kosten- en batenanalyse is nodig om de haalbaarheid te verzekeren. Hiervoor is vanuit het gebied groen licht
nodig. De CONZ zal in een participatief proces
met de directe omwonenden het draagvlak
verkennen.

Zodra we de businesscase van het gebied scherper in beeld hebben, oriënteren we ons op de afzetmarkt van het overschot aan geproduceerde
energie (warmte, waterstof en elektriciteit). Het
is aan de gemeente Wierden, waar Notter-Zuna
onderdeel van is, met de buurgemeenten contact
te leggen om hun interesse te peilen. Bij groen
licht zoeken we middelen om de businesscase
en de exploitatie verder te verkennen. Gelijktijdig
starten we de gesprekken met de netbeheerder
en de RES Twente. Deze laatste partij is al betrokken, maar wacht eerst op groen licht uit het
gebied. Als ook zij positief zijn, kunnen we tot
realisatie overgaan.

meer informatie:
www.hnsland.nl
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Laarbeek

De Lieshoutse Heide is een plattelandsgebied in de
Noord-Brabantse Peel: een groot, open landschap
met intensief agrarisch gebruik, kleine buurtschappen
in woonlinten langs de schaarse wegen, voormalig
productiebos en recentere natuurontwikkeling. Het
gebied is geschikt voor grootschalige duurzame energie
zoals windmolens of zonnevelden. Maar hoe denken de
bewoners daarover? In deze landschapsdialoog kijken we
naar kwaliteiten en gewenste ontwikkelrichting voor het
landschap en de mogelijkheden voor duurzame energie.

Energie

Landschapsdialoog
Lieshoutse Heide
15

Betrokkenen:
Gemeente Laarbeek +
Marieke Oteman.
Oog Voor Schoonheid
Landschapsarchitectuur +
Joeri de Bekker.
Illustractive + Lonneke
Idema.
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Landschapsdialoog Lieshoutse Heide / Gemeente Laarbeek - OVSL Landschapsarchitectuur - Illustractive
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Analyse

Visie
‘We willen denken in kansen
en zelf regie houden op
de ontwikkeling van het
landschap waarin wij wonen.’

Interpretatie opgave
Ons doel is de toekomstvisie van de bewoners
van de Lieshoutse Heide op hun (woon)gebied te
onderzoeken en samen te bespreken hoe
grootschalige opwekking van duurzame
energie daarin past. Gezamenlijk komen we
tot een advies aan de gemeenteraad over de
toekomstige ontwikkelrichting van het gebied.

Kernwoorden

Lieshoutse Heide (2021)
Het landschap is open en grootschalig.
Beeld: gemeente Laarbeek

Lieshoutse Heide (2021)
Ruimte voor grootschalige landbouw.
Beeld: gemeente Laarbeek

Ruimtelijke vertaling

Grootschalige opwek

Verbeelding

Visualisatie windmolens
Denkbeeldige windmolens in het gebied, gezien vanaf de Veghelsedijk.
Beeld: gemeente Laarbeek/Windplanner

Aanvliegroute
Aanleiding voor dit ontwerpend onderzoek
is de aanwijzing van de Lieshoutse Heide als
zoekgebied in de Regionale Energie Strategie en
de wens van de gemeente om participatie hier
zoveel mogelijk vorm te geven. Om samen met
inwoners te komen tot een ontwikkelrichting voor
het gebied. Daarom worden vier bijeenkomsten
en een excursie georganiseerd waarin de
inwoners aan het woord komen, ondersteund
door de gemeente, een landschapsarchitect en
een illustrator.

Wonen in een agrarisch
buurtschap

Wonen en boeren in agrarisch
ontwikkelgebied

Ruimte, open, weids ondernemen,
vrij, uitzicht, je gang kunnen gaan

biodiversiteit, ontspanning,
onthaasten, bossen

Besloten landschap, coulissen,
zichtbare erven, verkeersluw,
tuinen, verzorgd mozaïek van
kleine vlakken en functies

Open landschap, lange zichtlijnen
en wegen, grootschalige
verkaveling, blokstructuren,
schaalvergroting en
modernisering bebouwing

Hoog en besloten landschap,
bossen en vennen, kleine en
kronkelende structuren, nieuwe
natuur zoals voedselbossen en
geboortebos

Historisch karakter, buurtgevoel,
saamhorig, voor elkaar zorgen,
hecht

Niet passend, evt. op achtergrond
aanwezig (doorkijk) maar wordt
onwenselijk gevonden.

Mogelijk passend, hogere
inpassing nabij buurtschap,
anders open en zichtlijnen
accentueren.

Recreëren in (nieuwe) natuur

Niet passend, evt. op achtergrond
aanwezig maar liever niet, scherm
dit gebied hier visueel voor af.

Overzicht resultaten
Drie landschapstypen
en functies worden
onderscheiden.
Grootschalige opwekking van duurzame
energie is alleen
in het agrarische
gebied overweegbaar.
Ook daarvoor is op
dit moment echter
geen draagvlak. De
kenschets helpt om
ontwikkelingen in
het landschap een
plaats te geven en te
prioriteren.

Excursie windmolenpark Neer (2021)
Ruim dertig bewoners bezochten coöperatie De Coöperwiek.
Beeld: gemeente Laarbeek

Achtergrond & vertrekpunt
De druk op de Lieshoutse Heide is hoog. Het
is weliswaar een zeer open landschap, maar
grootschalige landbouw, natuurontwikkeling en rustig buiten wonen concurreren om
ruimte. Recent kwam daar nog een functie
bij: in de Regionale Energie Strategie (RES) is
dit landschap aangewezen als kansrijk voor
grootschalige duurzame energie. Is dit passend te krijgen in dit landschap? Hoe denken
bewoners hierover? Is deze ontwikkeling
onder voorwaarden bespreekbaar en zo ja,
welke? En hoe ziet iedereen de toekomst van
de ontwikkelingen in dit gebied?

Inzichten
De deelnemers aan de dialoog herkennen
drie primaire functies in het gebied:
grootschalige landbouw, rustig wonen in
hechte buurtschappen, en recreatie in
nieuwe natuur. Windmolens zijn nu nog
onbespreekbaar vanwege de impact op het
landschap, maar ook vanwege zorgen over
overlast en gezondheid. Maar mocht dit
toch een politiek thema blijven, dan hebben
de bewoners de wens om regie te voeren.
Bijvoorbeeld door coöperatief eigendom en
financiële participatie om de leefbaarheid
van het gebied te vergroten.

Hierover gingen we al ontwerpend in dialoog
met zo’n vijftig buurtbewoners.

Voor zonneparken is meer draagvlak, omdat
het minder ingrijpend is in het landschap.
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Sommige bewoners vinden dit echter
verspilling van landbouwgrond en zouden
dan zelfs liever windmolens zien.
In de dialoog bleek veel ruimte nodig te zijn
om vragen te beantwoorden en een beeld
te vormen van de impact van windmolens of
andere grootschalige opwek. Daarom is er
onder andere een excursie georganiseerd
en gebruik gemaakt van visualisaties.

Beeldverslagen bijeenkomsten
Angst dat grootschalige opwekking van duurzame energie mensen gaat overkomen. Discussie over een standpunt aan de raad. Zorgen om zicht,
geluidsoverlast en natuur. Beeld: Illustractive
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Uitwerking

What’s next?

Het oorspronkelijke programma van de
dialoog met thematische opbouw (huidige
kwaliteiten, ontwikkelingen in de afgelopen
50 jaar, energietransitie, landschappelijke en
maatschappelijke voorwaarden en eisen en
wensen van deelnemers) liep iets anders dan
gepland. In plaats van de beoogde vijftien
deelnemers waren er ruim vijftig; bewoners
en leden van belangenclubs IVN, Laarbeeks
Landschap, Zorg om het Dorp, ZLTO en Duurzaam
Laarbeek. Er werd meer gepraat dan geschetst:
voordat we tot een ruimtelijk ontwerp konden
komen moest er eerst vertrouwen ontstaan en
veel vragen over grootschalige opwekking van
duurzame energie worden beantwoord. Één
van de vijf geplande avondsessies is vervangen
door een excursie. Een illustrator zorgde voor
beeldverslagen, zodat de onderwerpen meer
gingen leven.
Windmolenparken en zonnevelden zijn controversiële onderwerpen die veel emoties losmaken.
Toch verliepen de discussies genuanceerd
en respectvol. Veelvuldig aan bod kwamen

Landelijk wonen in
hechte buurtschappen

dilemma’s als NIMBY, landschapsvervuiling versus
verantwoordelijkheid willen nemen, of de keuze
voor een zonnepark dat meer landbouwgrond
vraagt of een visueel verstorend windmolenpark.
Ondanks de uiteenlopende meningen komen we
tot de volgende gedeelde conclusies:

‘Hebben we als bewoners
wel echt invloed?
Of doen de gemeente
of de provincie toch
wat ze willen?’

• De energietransitie is erg belangrijk en maatregelen met een beperkte landschappelijke impact,
zoals woningoplossingen, zijn altijd wenselijk.
• Bewoners zeggen nee tegen windenergie.
Sommigen vinden windmolens bespreekbaar,
mits hun zorgen (over gezondheid bijvoorbeeld)
kunnen worden weggenomen. Voor anderen
blijft deze optie onwenselijk vanwege de
landschappelijke impact.
• Als er wind- of zonneparken komen, willen
bewoners zoveel mogelijk regie en zeggenschap,
(bijvoorbeeld in een energiecoöperatie) en zoveel
mogelijk lokale verdeling van de revenuen.
• Een combinatie van bestaande functies (natuur,
rustig wonen en agrarische activiteit) behoudt de
voorkeur. De drie buurtschappen spelen daarin
een belangrijke rol.

Grootschalig agrarisch
ondernemen in een open landschap

Recreatie en nieuwe
natuur

Verbeelding conclusies
Ondanks veel weerstand tegen windmolens wordt er ook constructief over
alternatieven gedacht. Beeld: Illustractive

Verbeelding conclusies
Na de dialoog hebben deelnemers meer vertrouwen in een groene, maar
onbekende toekomst. Beeld: Illustractive

Volgende stappen en aanbevelingen
De conclusies en verslagen van de bijeen
komsten en de excursie worden gebundeld en
als advies aangeboden aan de gemeenteraad.
De bewoners adviseren de raad om niet met
windenergie verder te gaan. Mocht de raad nu
of in de toekomst toch windmolens overwegen,
dan kan gekeken worden naar de locaties waar
aantasting van woonlinten of natuurgebied niet
aan de orde is. Bij het opstellen van beleid voor
de energietransitie en vooral het besluiten over
de Lieshoutse Heide kan de raad zich door het
advies laten leiden.

impact van een mogelijk plan en compensatie
in de vorm van vergroting van de leefbaarheid,
het versterken van andere landschappelijke
kenmerken of structuren, en financiële
compensatie. De inwoners kunnen dan een
afweging maken of ze de ontwikkeling steunen
en willen participeren en regie voeren.

Er is vervolgonderzoek nodig naar de zorgen van
de bewoners en meer duidelijkheid over de visuele

Indeling in zones
De buurtschappen (roze), natuurpercelen (groen) en de verbindingen tussen natuurpercelen moeten worden ontzien bij agrarische of energieontwikkeling. Deze landschapskwaliteiten verdienen bescherming. Ook voor ontwikkelingen buiten deze zones is onvoldoende draagvlak,
maar de zone-indeling kan toekomstig beleid wellicht sturen. Beeld: gemeente Laarbeek
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Ten slotte ziet de buurt in het ruimtelijke
beleid van de gemeente graag versterking van
de landschappelijke waarden, bijvoorbeeld
door het groene karakter in dit gebied verder
te ontwikkelen en de buurtschappen te
beschermen tegen verdichting.

meer informatie:
www.laarbeek.nl/duurzaamheid
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Eindhoven

Het Living LAB 040 (LAB), een gebied in EindhovenNoord, zoekt oplossingen voor de stad van morgen.
In dit ontwerpend onderzoek richten we ons op het
elektriciteitsnet, dat door toenemend energiegebruik
en -opwekking tegen zijn grenzen aan loopt. De meest
gehoorde oplossingsstrategie is netverzwaring. Maar
kan het ook anders? We onderzoeken alternatieven die
financieel, sociaal en ruimtelijk het meest verantwoord
zijn en vertrekken vanuit een energiestrategie gericht
op slim en gebalanceerd energiegebruik.

Living LAB 040:
bewonersgerichte
4kW-strategie
16

Energie

Betrokkenen:
Living LAB 040 + Jos
Lichtenberg, Monique
Donker.
Gemeente Eindhoven +
Mariska Louman.
KAW + Douwe Boonstra.
Teun Verberne
Consultancy + Teun
Verberne.
Enexis + Albert Pondes
Carbo + Harry Koolen.
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Analyse

Visie
‘Het piekvermogen van
zonnepanelen begrenzen tot
50% staat niet gelijk aan 50%
minder energieopbrengst.’

Interpretatie opgave
In het LAB, in het buurtschap te Veld, onderzoeken we of een 4KW-energiestrategie (per woning
niet meer dan 4kW piekbelasting), haalbaar is
voor de 119 nieuwe ontdek-woningen en wat
daarvan de ruimtelijke consequenties zijn. Het
doel is nieuwe woon- leef concepten te ontwikkelen en technologische innovaties te testen en
toe te passen voor de stad van morgen.

Aanvliegroute
Gezamenlijk hebben we een slim grid ontworpen voor het netwerk van kabels en leidingen.
Dit ondergrondse grid bepaalt in sterke mate de
inrichting van de stad. Ondanks de keuze voor
een strak grid voor het LAB, kan het grid ook
vrije vormen aannemen. De verschillende ruimtelijke ontwerpen laten zien, dat de vormgeving
bovengronds tot spannende plekken kan leiden.
In diverse inhoudelijke ontwerpsessies is onderzocht welke oplossingen we aansluitend op de
4kW-strategie kunnen testen, met als doel realisatie in bestaande steden.

Living LAB 040 - april 2022
Het grid zonder woningen.

Living LAB 040 - 2024
Het grid met de eerste gerealiseerde ontdekwoningen.

Living LAB 040 - 2026
Het grid volledig gevuld met ontdek woningen.

Leidingwerk in Living LAB 040
Leidingen in het grid liggen onder de weg, met naast de weg
aansluitingsmogelijkheden voor woningen.

Consequenties energie strategieën
Bovenstaand voorbeeld (Woensel-Noord, een wijk in Eindhoven) laat de consequenties zien van verschillende energie strategieën.
Benodigde netverzwaring (rode lijnen) bij 8kW, 4kW, 2kW en 1,5kW (huidig net) strategie. (bron: Enexis)

Pieklast zonnepanelen versus opbrengst
In de grafiek is af te lezen dat in februari een vermogen van 50% altijd voldoende is om de gehele opbrengst terug te kunnen leveren. In juni kan alleen op
zonnige dagen gedurende een paar uur niet alles worden terug geleverd. (Op basis van gegevens van het KNMI, Eindhoven 2019)

Achtergrond & vertrekpunt
Op dit moment wordt landelijk volop
ingezet op het verzwaren van het elektriciteitsnet. Dit is nodig om te kunnen blijven
voldoen aan de steeds groter wordende
piekvraag qua energiegebruik en terug
levering, en daarmee congestie tegen te
gaan. Dit verzwaren heeft grote consequenties, met name in bestaande wijken,
zoals het openbreken van wegen tijdens
werkzaamheden. Daarbij levert het een
rommeliger straatbeeld op door bijkomende transformatorstations. Om nog maar
niet te spreken van de enorme investering
die deze met zich meebrengt.

Inzichten
Momenteel is energiecapaciteitsverzwaring
per woning het uitgangspunt. De pieklast
bepaalt de maximale capaciteit. Dit kan
betekenen dat er bij overschrijding minder
apparaten tegelijk gebruikt kunnen worden
of minder zonnepanelen tegelijk energie
kunnen opwekken en terug leveren aan het
net. Hoewel reductie van het piekvermogen
van zonnepanelen wellicht voelt als een
drastische maatregel, valt dit in de praktijk
heel erg mee. Bij een begrenzing van 50%
(pieklast) is op jaarbasis slechts 9,15%
niet terug leverbaar (2019, Eindhoven). Dit
komt doordat voor een groot deel van het
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jaar (in de winter, in de zomer bij bewolking
of vroeg en laat op de dag) de capaciteit
van 50% voldoende is om alle aangeboden energie door te geven. Alleen op
piekmomenten zal niet alle energie terug
geleverd kunnen worden.
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Uitwerking
Door het grid onder in plaats van naast de
weg te realiseren, ontstaat 12% meer flexibele
inrichtingsruimte. Op plekken waar normaliter leidingen liggen, kunnen nu gebouwen,
bomen, et cetera staan. Zo ontstaat er meer
ontwerpvrijheid in binnenstedelijke gebieden
en zijn deze flexibeler in te richten. Als het lukt
om de piekvraag te verlagen, zijn er minder
transformatorhuisjes met bijbehorende
werkzaamheden in de grond nodig. Dit zorgt voor
aanzienlijke tijdwinst en voorkomt verstoring van
het straatbeeld.
Om de piekvraag van het energie net te beperken
zijn verschillende oplossingen mogelijk:
• Aftoppen op basis van een maximale pieklast.
• Energiebewust ontwerpen dan wel renoveren
van woningen, waardoor woningen minder energie nodig hebben voor verwarmen of koelen.

What’s next?
• Meerdere woningen koppelen voor uitwisseling

‘Hoe lager de pieklast,
hoe groter de ontwerp
flexibiliteit voor de stad
van morgen.’

en balancing (energie-uitwisseling bij over
productie).
• Aanleggen van (elektrische, chemische of
thermische) energieopslag, zodat er een ‘stuwmeer’ ontstaat. Dit kan zowel per woning als
voor een cluster woningen worden gerealiseerd.
Deze oplossingen zijn op basis van integrale
jaarlasten per woning vergeleken bij verschillende energieprijzen. Bij lage energieprijzen blijkt
aftoppen of balancing interessant. Tijdens dit
onderzoek gingen de kWh-prijzen al omhoog van
€ 0,25 naar circa € 0,50, een ontwikkeling die we
aanvankelijk als toekomstscenario aanhielden.
Collectieve opslag wordt hierdoor al snel interessant. Bij nog verder stijgende prijzen wordt
individuele opslag aantrekkelijk. In dit scenario is
ook de investeringsbesparing meegenomen.

Mogelijke situatie na doorontwikkeling
Leidingwerk is bereikbaar middels een luik in de weg en woningaansluitingen (kastjes) zijn niet meer zichtbaar.

Balancing
Woningen maken gebruik van elkaars piekcapaciteit.

Energieopslag individueel
De woning realiseert een ‘stuwmeer’ door gebruik van energieopslag.

Energieopslag collectief
Een cluster woningen realiseert een ‘stuwmeer’ door gebruik van
energieopslag.

Kostenvergelijking energiescenario’s
Rekening houdend met integrale kosten, dus inclusief afschrijvingen
accu’s en software, onderhoud en netverzwaring.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Op basis van de inzichten is een set spelregels
ontwikkeld voor Living LAB 040 om daarmee
praktijkervaring en kennis op te doen die ook gebruikt kan worden in andere bestaande steden.
Samen met de netbeheerder, productleveranciers en ontwerpers gaan we integrale oplossingen zoeken die betaalbaar, technisch mogelijk en
ruimtelijk aantrekkelijk zijn. Voor nieuwbouw

is zelfs een 2kW-strategie kansrijk. In het LAB
onderzoeken we hoever we de pieklasten verder
kunnen reduceren, zodat de gemeente Eindhoven handvatten krijgt voor een alternatieve
energiestrategie. Door ambitieuzere doelen
te stellen, ontstaat, zonder verzwaring van het
netwerk, meer ruimte voor verdichting van de
bestaande stad.

meer informatie:
www.livinglab040.com
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Kasteren

Watermolenlandschap
Kasteren geeft energie
17
		Energie,
Water en klimaat

We herstellen de watermolen van Kasteren in ere
en ontwikkelen tegelijkertijd een klimaatadaptief en
toekomstbestendig watermolenlandschap. De nieuwe
watermolen levert energie, brengt de geschiedenis
tot leven, geeft een impuls aan buurtschap Kasteren
en is de trigger voor een gezamenlijk gedragen
gebiedsontwikkeling. De basis hierbij is een goed
bodem- en watersysteem, dat (verdien)kansen biedt
voor recreatie, natuur, bos en landbouw. Oftewel: de
watermolen geeft Kasteren op veelzijdige wijze energie.

Betrokkenen:
Initiatiefnemer/
grondeigenaar + Giel van
Giersbergen.
Grondeigenaar + Ineke en
Frans van Giersbergen.
Waterschap De Dommel +
Marinka de Wit, Mirja Kits,
Hein Elemans.
Provincie Noord-Brabant+
Eugene van Lieshout, Wim
Haarman, Roland Kramps.
Van Gogh National Park +
Roland Kramps, Arie Ras.
Gemeente Boxtel +
Ruben van den Broek.
Brabants Landschap +
Sjors de Kort, Bram
Vervest.
Agrariërs + Peter van de
Laar, Wim Jennissen ,
Rene van de Linden.
ARK Natuurontwikkeling +
Ger van de Oetelaar.
RHDHV + Hans de Mars.
UVA + Johan Verspay.
SPPiLL + Ted Prinsen.
Natuurwerkgroep
Liempde + Karel Voets
Kek Liemt + Arnold van
den Broek, Els Vissers.
Stichting Liempdse
molens + Sef Philips.
Watermolenstichting
Noord-Brabant + Riet
Meijer.
LOS stadomland +
Gerbert Smulders,
Roberto Wijntje
Santamaria, Sam Kapper,
Liselore Burgmans.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
De Dommel voert veel water af voor landbouw en
droge voeten. Een watermolen biedt kansen om
het water langer vast te houden.

Visie
Inzichten
De partners onderschrijven de potenties. In de
gedeelde dromen geeft de watermolen een impuls
aan een integraal en adaptief landschap.

Bodem- en watersysteem
Het watersysteem van de Dommel (gekanaliseerd en verdiept) en de
flanken zijn ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Dit leidt tot
sterke verdroging.

Natuur (NNB)
De natte natuur in het Dommeldal bestaat uit moeras en beekbegeleidend
bos, vloeivelden en extensieve gras- en hooilanden. Ook liggen er akkers.
Grote delen zijn ontoegankelijk.

Cultuurhistorie en recreatie
De rijke historie is deels nog herkenbaar in het landschap. De fiets- en
wandelroutes liggen hoofdzakelijk op de flanken. Af en toe doorsnijdt een
wandelpad het Dommeldal.

Bosstrategie
Bomen en bossen
hebben een gunstig
effect op biodiversiteit,
klimaat, schone lucht, et
cetera. Het bodem- en
watersysteem is leidend
voor de bosstrategie:
• Dommeldal: natte
bossen.
• Geelders en Scheeken:
Peppelbos.
• Overgangen/
flanken: lanen en
landschapselementen.

Landbouw
Op de flanken is landbouw een hoofdfunctie. Er zijn hoofdzakelijk melkvee
houderijen, graslanden, akkers met veevoedergewassen (mais, bieten) en
boomkwekerijen (bij Sint-Oedenrode).
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Aanvliegroute
In werksessies en interviews werkten we aan een
gezamenlijk droombeeld: voor het Dommeldal op
lange termijn en voor de omgeving van de Kasterense Watermolen op korte(re) termijn.

Bodem- en
watersysteem
Het bodem- en
watersysteem is
leidend. We herstellen
de sponswerking van
de bodem en vertragen
de afvoer van water.
Hierdoor komt er weer
een natuurlijke balans
in het bodem- en
watersysteem.

Hoogte (AHN)
Het Dommeldal ligt ingesneden tussen hogere flanken. Het hoogteverschil
tussen Liempde en Kasteren is circa 4 meter. De Geelders zijn laaggelegen,
natte leembossen.

Visie (RHDHV)
Historisch-ecohydrologische systeemvisie die belangrijke input is voor
dit ontwerpend onderzoek. Impact van verschillende scenario’s voor het
verhogen van het Dommelpeil.

Interpretatie opgave
Op lange termijn transformeert het Dommeldal,
doordat we het natuurlijk bodem- en watersysteem leidend maken. Dit is uitgewerkt vanuit vier
te combineren invalshoeken.
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Landbouw
Het bodem- en
watersysteem is leidend
voor het type landbouw:
• Dommeldal: weide en
natte teelten.
• Geelders en Scheeken:
Peppelproductie.
• Overgangen/flanken:
akkerbouw.
• Jonge ontginningen:
veevoedergewassen.

Cultuurhistorie en
recreatie
Bestaande verhalen en
kwaliteiten benutten
we (beter). Met enkele
routes dwars door
het Dommeldal en
routes over de flanken
is het gebied beter te
beleven. Tegelijkertijd
blijft de noodzakelijke
rust in de Dommelvallei
gegarandeerd.
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Uitwerking
Een concreet project in de transitie van het
Dommeldal is de realisatie van de watermolen.
Door het beperkt opzetten van het peil krijgt
Kasteren een impuls, worden de oude Liempdse
Verhalen opnieuw verteld, krijgt de omgeving
letterlijk en figuurlijk energie en ontstaat een
integraal en adaptief landschap.

What’s next?
‘Met deze studie hebben
we onze gedroomde
toekomst verbeeld,
met het water- en
bodemsysteem als basis.’

‘Met dit ontwerpend
onderzoek laten we zien
hoe maatschappelijke
opgaven een hefboom
kunnen zijn voor natuur en
landschapsontwikkeling.’

Drie Varianten
Drie varianten voor een
werkende Kasterense
watermolen in het
landschap:
• Historische situatie:
Herstellen oude
Molenloop en oude
Dommelloop.De huidige
Dommel verdwijnt.
• Molenloop noordzijde:
Smallere Molenloop op
oude tracé. De huidige
Dommel blijft.
• Molenloop zuidzijde: Via
de visvijver (restant oude
Dommelloop) realiseren
we een smalle, nieuwe
Molenloop. De huidige
Dommel blijft.

De molen
Iedere variant
heeft gevolgen
voor: moleneiland,
historiciteit, zonering
richting buurtschap,
eigendommen, water
en grondgebruik. We
maken ‘een plek’ en een
levend landschap met een
verdienmodel. De molen
vertelt oude verhalen in
een nieuw jasje met een
betekenisvol programma.

Een flexibele stuw
Het waterpeil wordt iets
verhoogd. Een vistrap
en flexibele stuw borgen
ecologische waarden en
waterveiligheid. De stuw
versterkt de stroming
in de Molenloop; de
watermolen draait.
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Omgevingsdialoog

Volgende stappen en aanbevelingen
Het vervolgproces kent twee projecten met twee
snelheden: van onderop en van bovenaf. Het ene
project is het realiseren van de watermolen als
vliegwiel voor gebiedsontwikkeling. Voor deze
realisatie is een kleiner gebiedsproces nodig,
waar vooral direct betrokken actoren actief
zijn (grondeigenaren, gemeente, waterschap).
Dit traject kan in relatief korte tijd uitgevoerd
worden. Het andere project is systemisch en
gericht op het grotere gebied van het Dommeldal
en de flanken. Dit vraagt om een stip op de
horizon en vraagt een breder gebiedsproces
met veel verschillende actoren; een meerjarig
transitieproces.

Dit ontwerpend onderzoek heeft tot afstemming
geleid tussen het Watermolenlandschap Kasteren
en de lange termijnvisie voor de Dommelvallei.
Water en natuur zijn verbindende krachten. Lastig
en nader uit te werken punt in het watermolenlandschap is het opzetten van het waterpeil. Moet
dit met een flexibele stuw of zijn er ook andere
manieren?
Cultuurhistorie en archeologie en de daaruit
voortkomende verhalen blijken ook een belangrijke verbindende werking te hebben. Wellicht dat
uit deze hoek hier wel de grootste verbinding kan
komen. Dit verdient verdere uitwerking.

meer informatie:
www.losstadomland.nl
Watermolenlandschap Kasteren geeft energie | Giel van Giersbergen - Van Gogh Nationaal Park - Gemeente Boxtel - Waterschap De Dommel - UVA - LOS stadomland
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Introductie Landschappen van Verlangen

Groene Hart

Met Landschappen van Verlangen willen wij
bijdragen aan het integreren van zonnevelden
in het Groene Hart. Niet als toevoeging waar we
spijt van krijgen, maar als ontwikkelkans voor het
landschap van dalende veenbodems, meanderende
veenrivieren, neerstrijkende weidevogels en
vergezichten. Vier teams, bestaand in de kern uit een
landschapsarchitectenbureau en inhoudelijke expertise
op het gebied van duurzame energie, bogen zich
over de opgave. Met elk een andere invalshoek zijn ze
gekomen tot uiteenlopende oplossingen.

Landschappen
van Verlangen
18

Energie, Natuur, Landbouw

Betrokkenen:
Kernteam:
Architectuurcentrum
Aorta + Eveline Paalvast,
Niels Huizinga.
Mooisticht + Jolanda van
Looij.
Ben Kuipers Landschaps
architect + Ben Kuipers.
Provincie Utrecht +
Paul Roncken, Ymkje van
de Witte.
De 4 ontwerpteams:
Landschappen van
Verlangen
Karres en Brands + Marit
Noest, Arend van der Kam,
Niek Smal.
Landschap van Verlangen
Vista + Saline Verhoeven,
Antonio Pliz.
Circular landscapes +
Pieter Veen.
Landschap van
Verlangen... is een
landschap voor iedereen
Urban synergy + Jolanda
de Jong, Laura de Bonth.
Bright + Gerjan Streng,
Lotte de Koning.
De Zonnekever
DS Landschapsarchitecten
+ Zuzana Jančovičová,
Maike van Stiphout. Studio
Solarix + Reinier Bosch,
Eefiene Bolhuis. Architect +
Stijn Dries.
5 samenwerkende
gemeenten Lopikerwaard:
IJsselstein +
Jorrit Dortland.
Lopik + Wouterjan
Bolkestein.
Montfoort +
Alex Eijkelenboom.
Woerden en Oudewater +
Krispijn Beek.

Beeld: VISTA Landschapsarchitectuur en stedenbouw
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Onderdeel van Landschappen van Verlangen

IJsselstein

Hoe kunnen we zonne-energie inzetten om andere
grote vragen in het landschap te beantwoorden?
Landschappelijke inpassing draait vaak om het
verstoppen van panelen. In een landschap van
verlangen zijn de panelen juist de oplossing die
nog veel meer mogelijk maakt. Zon als middel voor
landschapsontwikkeling die de energietransitie verbindt
met water, biodiversiteit, cultuurhistorie, landbouw,
bodemdaling en recreatieve opgaves, en tegelijkertijd
nieuwe vormen van landschapsbeleving mogelijk maakt.

Landschappen
van verlangen
Energie, Natuur, Landbouw

Betrokkenen:
Karres en Brands + Marit
Noest, David Kloet, Niek
Smal, Arend van der Kam.
V-ER + Berrie van Elderen
MorePV + Evert Bende.
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Analyse

Visie
‘Als we zon zien als middel
om private, publieke en
landschappelijke ambities
te behalen, gloort er hoop
aan de horizon.’

Waardekaart
Bestaande ruimtelijke en recreatieve waarden in het landschap als basis
voor de potentiekaart.

Potentiekaart
Potentiële locaties voor zonne-energie, randvoorwaarden per
landschapstype en de link met recreatieve netwerkuitbreiding.

Interpretatie opgave
Een zonneveld verandert in een landschap van
verlangen als het ook andere individuele en
collectieve doelen realiseert. Een individuele
boer verlangt niet snel naar zonne-energie als
het zijn werk, land en identiteit totaal verandert,
maar het wordt voor hem interessant als het een
aanvulling is op zijn bestaande businesscase en
tegelijkertijd de oogst beschermt tegen hagel
of extreme hitte. Het collectieve verlangen naar
zonnevelden zal naar verwachting groeien als
met de ingreep ook de toekomstbestendigheid
en doorwaadbaarheid van het landschap toeneemt. Zowel het individu als het collectief zijn
nodig om tot een nieuw landschap te komen.

Aanvliegroute
Zonne-energie als spark voor grotere landschapsontwikkeling beantwoordt niet alleen de
energievraag, maar creëert stap voor stap een
landschappelijk casco. Wensen en ambities van
private en publieke partijen in het gebied verbinden we met de energietransitie. Het omslagpunt
van kleine individuele aanvragen naar een integraal gebiedsperspectief is gezien de schaal van
de opgave direct relevant. Belangrijk is dat elke
ontwikkeling voordelen heeft voor de lokale eigenaar én het landschap én de maatschappelijke
opgaven die op die plek spelen.

Omslagpunt (links)
Van individuele aanvragen
met een lokale impact
naar collectief bouwen
aan een integraal, toekomstbestendig en doorwaadbaar landschap.
Ontwikkelstrategie
(onder)
Elke stap heeft voordelen
voor het individu, het collectief én de grotere landschappelijke opgaves.

oeverwal
erf op oeverwal lint

RANDVOORWAARDEN ZON
PER TYPE LANDSCHAP

bos

erf

buitendijks

buitendijks gebied

boomgaard

bos

akker

komgronden

recreatief netwerk
kleinschalig landschap

doorzichten kleinschalig
landschap
weidse zichten

ontwikkelrichting
archeologische
voorwaarden
recreatieve verbindingen

Hollandse IJssel

recreatieve objecten

monument

monument

Achtergrond & vertrekpunt
Hoe maak je van zonnepanelen een
landschap om naar te verlangen? Karres
en Brands focust bij deze vraag op het
oeverwallandschap ten noorden van
IJsselstein. De Regionale Energie Strategie
(RES 1.0) vraagt hier een opwekking van
20-25 GWh. Een opgave met een grote
landschappelijke impact.
Dit roept bij weinig betrokkenen een gevoel
van verlangen op. Echter wanneer we zon
zien als middel om zowel private doelen,
publieke ambities als landschappelijk
systeemherstel te behalen, gloort er hoop
aan de horizon.

Inzichten
Het buitengebied van IJsselstein heeft
veel unieke kwaliteiten: het open waterige
karakter van de komgronden, het afwisselende karakter van het oeverwallint met
boerenerven, boomgaarden en akkers.
Een kleinschalig landschap op de wal, met
lange vista’s tussen de erfbeplanting het
landschap in. Langs de rivier en over de
dijken slingert het recreatieve netwerk.
Elk van deze deelgebieden binnen het
oeverwallandschap stelt andere eisen
aan de inpassing van zonnepanelen. Ook
spelen er steeds verschillende landschappelijke opgaves: van landbouwtransitie op
de wal tot bodemdaling in de kom en water
veiligheid en ecologie buitendijks.
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Eén opgave die over de hele linie speelt, is
de recreatieve druk op het landschap. Het
vergroten van de doorwaadbaarheid van
de oeverwal, via een netwerk van paden,
punten en landschapsbeleving, biedt
kansen voor de hele regio.
Zonnevelden komen daar waar ze de
waarden van het landschap behouden of
versterken. Cruciaal is het type landschap
en de bijbehorende randvoorwaarden waar
een ontwikkeling aan moet voldoen. De
diversiteit aan inpassingsmogelijkheden
biedt potentie voor diversificatie in de
opwekking. Met zulke gevarieerde opstellingen kan buiten de piektijden energie
geleverd worden, juist op het moment dat
de netbeheerders het nodig hebben.
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Uitwerking
Stap voor stap bouwen we een landschappelijk
casco op grotere schaal. Per landschapstype zijn
er andere randvoorwaarden voor de toepassing
van zonnepanelen en een positionering van de
panelen die past bij het landgebruik. Ze werken
als een toolbox. Belangrijk hierbij is dat de panelen het huidige gebruik niet vervangen, maar juist
versterken. Bijvoorbeeld in een laagstamboomgaard waar zonnepanelen boven de fruitbomen
de oogst beschermen voor extreme neerslag,
hagel of hitte.
Ook maken we bij iedere toepassing van zonne-
energie een combinatie met een grotere landschappelijke opgave, zoals de landbouwtransitie
bij de toepassing op een akker. De verticale
plaatsing van de panelen combineert goed met
strokenlandbouw en ecologische oevers. Licht
en water kunnen door deze positionering de

What’s next?
bodem nog steeds makkelijk bereiken. Bovendien leveren de panelen op deze wijze energie
buiten de piekbelasting.

‘Ontwerpen voor een
technisch object als het
zonnepaneel betekent
flexibel blijven voor
innovaties.’

De hekken rondom de zonnevelden vervangen
we zo veel mogelijk door groenblauwe structuren.
Bijvoorbeeld in de komgronden, waar vernatting
wordt ingezet als begrenzing van de panelen,
maar het ook inspeelt op de wateropgave en
natuurontwikkeling.
Recreatieve paden dragen bij aan de doorwaadbaarheid van het gebied en hebben als onderhoudspaden een dubbelfunctie. Technische
installaties worden opgenomen in recreatieve
objecten, zoals een uitkijktoren, vogelkijkhut of
informatiepunt.
Techniek, landgebruik en recreatie komen samen
in een toekomstbestendig landschap.

Deel van de toolbox: Akker op de oeverwal
De verticale panelen combineren goed met strokenlandbouw en ecologische oevers en leveren energie buiten de netpieken.

Zonneschaatsbaan Technische innovaties bieden een kans voor nieuwe toepassingen die de landschapsbeleving verhogen.

Volgende stappen en aanbevelingen
Binnen deze strategie is de gevraagde hoeveelheid GWh uit de RES 1.0 te realiseren, terwijl
met elke stap het landschappelijk casco verder
vorm krijgt. Dit casco moet flexibel zijn om ruimte te bieden aan een onbekende toekomst met
technische innovaties. Het zonnepaneel van de
toekomst zal efficiënter zijn. Met minder hectare
wordt meer energie geleverd. Misschien zijn alle
dakoppervlakken dan wel voldoende, of ziet het
paneel er heel anders uit, bijvoorbeeld een paneel
dat zichtbaar is, maar op geen enkele wijze belemmert en enkel bijdraagt aan onze landschapsbeleving; totaal geïntegreerd in onze omgeving.
Kortom, zonne-energie is een snel ontwikkelende
techniek in een langzaam groeiend landschap.

Deel van de toolbox: Komgronden
Vernatting als middel om de panelen te begrenzen, maar ook als ingreep voor de wateropgave en natuurontwikkeling.

Het landschap moet flexibel genoeg zijn om
innovaties op te vangen en zelfs rekening houden
met het scenario waarin we compleet terugveren
naar het tussentijds opgebouwde raamwerk. We
werken tenslotte nu al aan het landschap voor de
RES 2.0.
Nu we zonne-energie vaker en op grotere schaal
in ons landschap gaan tegenkomen, begint een
nieuwe fase in de levensloop van het paneel als
product. Deze toepassing stelt nieuwe vragen,
gesteld door een nieuwe groep gebruikers en
betrokkenen. Graag dagen we productontwikkelaars uit om zich te buigen over de toekomst van
het paneel in het Nederlandse landschap.

meer informatie:
www.karresenbrands.com
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Onderdeel van Landschappen van Verlangen

Oudewater

De inpassing van vijftien ha zonnevelden roept in
Oudewater niet snel een verlangen op. Een ‘nieuwe
industriële laag in het landschap’ is ongewenst. Hoe
kunnen zonnepanelen in dit landschap nieuwe betekenis
geven aan bestaande landschappelijke structuren? Als
motor hiervoor nemen we de urgente opgaven voor het
veengebied (impuls aanpak bodemdaling veenweiden
(2025), verbetering waterkwaliteit KRW (2027) en RES U16
(2030)) en koppelen deze aan bredere maatschappelijke
opgaven als landbouwtransitie, toerisme, biodiversiteit
en groene leefomgeving.

Landschap
van Verlangen
Energie, Natuur, Landbouw

Betrokkenen:
Vista
landschapsarchitecten +
Saline Verhoeven,
Antonio Pliz, Lujia Zhu.
Circular Landscapes +
Pieter Veen.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Door ontginning vanuit de Oude Rijn en de Lek
en smalle opstrekkende verkaveling zijn achter
kanten in het landschap ontstaan. Deze landschaps- logica is ons vertrekpunt.

Visie
Inzichten
De beplante tiendkades van deze achterkanten
geven geleding aan het open veenweidelandschap. Hier liggen ook de laagste plekken, van
oudsher de “schrale gronden” genoemd. Benut
hoogteverschillen. Zoek de laagtes aan de
achterkant op.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Veenbehoud is een watervraagstuk en een opgave voor de landbouwtransitie. Uit de waterbalans
blijkt dat er nu veel water van buiten het gebied
wordt ingelaten (ongeveer 3,5 miljoen m3 per
maand), terwijl er ook veel water wordt uitge-

slagen. Met een hoger en natuurlijk fluctuerend
waterpeil of de aanleg van waterbassins bufferen
we voldoende water om de sponswerking van het
veen te herstellen. Met zonnepanelen erop worden natte, schrale gronden dubbel productief.

Spelregels landschap
Gebruik de logica van het cope-landschap met voor- en achterkanten en smalle opstrekkende verkaveling.

Optie 1: verweving op
niveau van peilvakken
De natuurlijke dynamiek
van het hogere waterpeil
creëert een gradiënt van
natte moerasachtige
plekken met veenvorming,
hooilanden met wintervoer en nabeweiding met
jongvee tot huiskavels
voor melkkoeien. Ter
compensatie van inkomensverlies door extensivering zijn op natte lage
delen, tegen de kaden,
zonnepanelen geplaatst.
Linten hebben een eigen
vast peil. Verder moet per
peilvlak gekeken worden
wat er mogelijk is.

Spelregels landschap
Benut hoogteverschillen en variatie in landschap en veenbodem. Zoek laagtes op.

Landschappelijke concepten
Twee opties voor het spelen met waterpeilen voor de buffering van water: 1. verweving op peilvakniveau van landbouw, natuur, water/veenbehoud, energie
(links) of 2. verweving op polderniveau: natuur en water/veenbehoud, recreatie en energie, met ruimtelijke scheiding landbouw (rechts).
Optie 2: verweving op
polderniveau
Zoek naar mogelijkheden
voor verweving van
waterbuffering, natuurontwikkeling, energie en
toevoegen van recreatieve mogelijkheden in een
ontoegankelijk landbouwgebied. Landbouw blijft
ruimtelijk gescheiden en
krijgt eigen logica voor de
noodzakelijke aanpak van
bodemdaling en transitie.
De nieuwe structuur
voorziet in het benodigde
water (zelfs mogelijk voor
een veel groter gebied),
de energie en euro’s om
inkomensverlies voor
boeren te compenseren.
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Uitwerking

What’s next?

Begin met het plaatsen van panelen op de nu al
nattere marginale gronden. Voor eigen gebruik,
zo’n 1-2 ha. Dit levert geld op voor een landschapsfonds en (financiële) ruimte voor landschapsontwikkeling met tegen de achtergrond
van de kade een energielandschap. Stap 2 is dan
het opzetten van het waterpeil en aanpassen
landgebruik.

‘Hecht bij keuze voor
typologie en techniek
hetzelfde belang aan
effecten op vegetatie en
bodem als aan rendement
van de panelen.’

De techniek
Benut technische oplossingen zonder vaste
oriëntatie om panelen
te voegen naar kenmerkende slootpatronen
en kavelstructuren.
Zongerichte rotatie levert
een hoger rendement en
biedt de optie om op twee
assen roterende panelen
verder uit elkaar te plaatsen. Effect: meer water en
zon op de bodem. Maaien
en hooien blijft onder de
hoge panelen mogelijk.
Het rendement van panelen in wetlands is hoger
en maakt hekwerken
overbodig.

De onderlinge afstand
De onderlinge afstand
In de figuren hiernaast
worden vijftien en twintig
meter als minimale
onderlinge afstand
tussen de panelen met
elkaar vergeleken. Vanuit
beleving is vijftien meter
de ondergrens.

Visualisatie Energie- en natuurlandschap met waterbuffering tussen beplante kades, en daarbuiten toekomstbestendige landbouw. Toevoeging van
recreatieve voorzieningen als uitkijktoren, struinpaden of kaderoutes vergroten de beleving van het veenweidelandschap.

Het effect op bodem en vegetatie De losse, draaiende objecten zorgen ervoor dat op geen enkele plek vegetatie continu in de schaduw ligt.

Volgende stappen en aanbevelingen
Mobiliseer de gemeenschappen die er zijn. In het
veenweidegebied vind je die in de linten. Creëer
gebiedscoöperaties voor energie- en gebiedsontwikkeling met peilvlakken en polderlinten
als eenheid (model 1): kleine coöperaties met
boeren en omwonenden.

Visualisatie
Energie- en natuurlandschap met waterbuffering tussen beplante kades. Met
ruimte voor natuurbeleving en beleving van het water-energie landschap.

Om tot een nieuwe landschapsstructuur te komen
(model 2) is samenwerking op polderniveau
nodig, waarin decentrale overheden (gemeente,
provincie en waterschap) en maatschappelijke
organisaties een trekkersrol vervullen.

Visualisatie
Natuurinclusieve, circulaire landbouw met energielandschap tegen de
achtergrond van de kade.
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Onderdeel van Landschappen van Verlangen

Oudewater

Landschap van
Verlangen... is een
landschap voor iedereen
Energie, Natuur, Landbouw

Op welke manier kunnen zonnevelden een bijdrage
leveren aan het Groene Hart? De energietransitie
heeft onze aandacht, maar het landschap ondergaat
meerdere, ingrijpende veranderingen. Dit vraagt
om een integrale landschapslogica, gedreven door
klimaatverandering, historische lagen in het landschap
en gunstige verdienmodellen voor agrarische bedrijven.
Alleen op deze manier ontstaat een robuust en
toekomstbestendig landschap voor iedereen.

Groene woonomgeving
Recreatieve beleving

Opwek zonne-energie
Nieuwe verdienmodellen
Moerasnatuur

Betrokkenen:
Urban Synergy +
Laura de Bonth,
Jolanda de Jong.
Bright +
Gerjan Streng,
Lotte de Koning.
Aequator +
Vera Omtzigt.

bewoner

boer

recreant
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
In de RES-regio U16 zijn zoekgebieden
aangegeven voor zonnevelden. Uitgaande van
marktwerking zien wij drie manieren voor de
ontwikkeling van zonnevelden.

Visie
Inzichten
De optelsom van commerciële, agrarische en
lokale collectieve energie-initiatieven levert
geen aantrekkelijk landschap op. Zelfs goed
ingepaste velden doen inbreuk op waardevolle
karakteristieken van het landschap.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Om te komen tot een robuust landschap
combineren we de pluspunten van de
energietransitie met de logica van het
landschap. Bodem en water, eigenschappen

van het onderliggende oorspronkelijke
rivierenlandschap, zijn sturend. Duurzame
energie biedt het vermogen voor de nodige
verandering.

netcapaciteit
woonkwaliteit

Huidige situatie
Wat is de energielogica
van de Ruige Weide? De
huidige infrastructuur is
lokaal en niet geschikt
voor grootschalige
ontwikkeling.

stikstofuitstoot

lokale identiteit
landbouwtransitie

recreatieve waarde

peilbeheer

peilbeheer
stikstofuitstoot
biodiversiteit
recreatieve waarde
Ontwikkeling
zonnevelden
Commerciële
ontwikkelaars (blauw)
Ontwikkelaars zoeken
naar mogelijkheden voor
zonnevelden van 2 MW
/ 2ha nabij midden
spanningsstations.
Boeren / grondeigenaren
(paars)
Vanuit een boerenlogica
ontstaan allerlei kleine
plukken zonnepanelen
op erven, daken en eigen
terrein.
Lokale collectieven
(groen)
Een aantal grotere zonne
velden kan meerdere
wensen en opgaven
combineren.

bodemdaling
klimaatadaptatie

landbouwtransitie

energietransitie
landbouwproductie

netcapaciteit
afwisselend landschap

Het gebied kent een zeer
beperkte netcapaciteit.
Commerciële ontwikkelaars dwarsbomen
initiatieven van boeren en
collectieven.
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woningtekort

Complexiteit
Naast de energietransitie
spelen in het gebied nog
vele andere opgaven.
Landschap van Verlangen / Urban Synergy - Bright - Aequator
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Uitwerking

What’s next?

In de omgeving van Oudewater zien we een
dalend, kleinschalig agrarisch landschap,
waarin bebouwingslinten verdichten, steeds
verdere ontwatering en vernatting plaatsvindt
en sinds jaar en dag allerlei nevenfuncties op
de erven plaatsvinden. We onderscheiden hier
drie ‘leefgebieden’, die ieder geschikt zijn voor
bepaald landgebruik en nevenfuncties:
1. hoog en droog
2. het middendeel
3. laag en nat

In het landschap van verlangen maken we op
landschapsniveau de keuze om op de van nature
hogere en droge delen het huidige gebruik te
behouden en versterken.
In het middendeel tussen nat en droog ontstaat
een nieuw productielandschap met een
hoger waterpeil. Hier zetten we in op nieuwe
verdienmodellen van natte teelten, in combinatie
met bijvoorbeeld recreatieve functies.
Op de van nature lage en natte delen, daar waar
ook de bodemdaling het sterkst is of verwacht
wordt, maken we een omslag. Hier wordt bewust
vernat en een nieuw landgebruik gecreëerd waarin
grootschalige opwek van zonne-energie samen
gaat met natuurontwikkeling, recreatie en educatie.

Hoger gelegen stroomruggen

Ontwaterde (veen)gronden

Landschap van Verlangen ca. 2100

grootschalige opwek zonne-energie
in natuurrijk moeraslandschap
nieuw productielandschap in
tussengebied
versterking agrarische
functie op oude stroomruggen

robuust
kleinschalig agrarisch landschap
met ruimte voor zon
driedeling op landschapsniveau
volgens landschapslogica
Stroomrug
Droge delen op oude stroomruggen.

Drie ‘leefgebieden’

Productieland
Middendeel met hoger waterpeil.

Waterrijk
Laagste deel met veenbodem.

Landschap van het heden

verdichting
van de linten

allerlei
nevenfuncties

dalend landschap,
ontwatering en vernatting

Volgende stappen en aanbevelingen
De complexiteit van opgaven vraagt om een
integrale gebiedsaanpak. De volgende stap
in dit onderzoek is een presentatie van de
resultaten aan de gemeenteraad. De uitwerking
en implementatie verlangt een politieke keuze:
de ‘hijgende’ marktlogica dient te worden
verruild voor geduld en zorgvuldig beheer van

dalend
uniforme percelen
volgens bedrijfslogica

het collectieve landschap. Voorkom spijt van iets
dat het landschap in gevaar brengt of blijvend
schaadt. En benut duurzame energieproductie
als vliegwiel voor noodzakelijke verandering van
het gebied. Neem de tijd om te werken aan het
landschap van verlangen!

kleinschalig agrarisch landschap
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Onderdeel van Landschappen van Verlangen

IJsselstein

In de komende jaren zien wij op de oeverwallen
ruimte ontstaan door de verschuiving van veevoernaar voedselproductie voor de mens. In dit nieuwe
akkerbouwlandschap beweegt ‘de Zonnekever’, als
tijdelijk en eigenzinnig energieopwekkend element,
met de seizoenen en jaren mee. De Zonnekever sluit zo
aan bij de wens voor behoud van een kleinschalig en
afwisselend recreatielandschap tot een nieuwe generatie
geïntegreerde energieopwekking zich aandient.

De Zonnekever
Energie, Natuur, Landbouw

Betrokkenen:
Solarix + Eefiene
Winnubst-Bolhuis, Reinier
Bosch.
DS landschapsarchitecten
+ Maike van Stiphout,
Zuzana Jančovičová,
Saïde Köppel.
Theo Heldens, en input
van Stijn Dries
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Analyse

Visie
‘Zoeken naar een vorm die
aansluit bij een maatschappij
die zelf al oplossingen zoekt in
permacultuur, lokale productie,
hernieuwbare materialen en
gedeeld eigenaarschap.’

Huidige beperkingen
Onaantrekkelijke opstelling van zwarte zonnepanelen.

Huidig landschap
Kudde lama’s, plukjes bomen.

Voorstel productie landschap - over 2 jaar
Stroken-veeteelt: verweiding van de kuddes om de 3-4 weken.

Voorstel productie landschap - over 5 tot 10 jaar
Strokenteelt: 5-7 gewassen wisselen van plek, soms met braakligging.

De opgave
Hoe ziet het landschap op de oeverwallen
tussen IJsselstein en Montfoort eruit als er
zonnepanelen staan? Hoe kan een landschap
met zonnepanelen een landschap zijn waarnaar
je verlangt? De gemeente IJsselstein wil graag
35-45 GWh op de oeverwallen produceren.
Dat betekent globaal een ruimtebeslag van
50 ha zonnepanelen. Hoeveel hectare kan het
landschap absorberen en toch zijn charme
behouden? Welke ruimtelijke maatregelen
stimuleren een aantrekkelijk landschap voor
recreanten?

Aanvliegroute
We willen zonnepanelen en opstellingen die
passen in het geliefde oeverwallenlandschap.
Hiervoor moeten we ze niet associëren met een
machine, maar met het dierlijke, zodat ze zich
kunnen voegen bij de kuddes schapen, koeien
en lama’s. We willen eerlijke panelen, Europees
geproduceerd en recyclebaar. We willen geen
monocultuur, maar zonnepanelen die de
gewasteelt ondersteunen. Als laatste willen we
panelen die met hun kleuren een spel aangaan
met de omgeving en zo de landschapsbeleving
versterken.

Veeteelt opstelling
De zonnekevers staan
langs kuddes in het
weiland. De kevers
bevinden zich onder
ooghoogte, staan in
kleine groepen en
verplaatsen zich steeds.

Achtergrond & vertrekpunt
Een ontoegankelijk, groot veld met zwarte
zonnepanelen past niet in het geliefde
oeverwallenlandschap. De plaatsing
van de huidige generatie zonnepanelen
biedt een technische oplossing voor het
energievraagstuk in de regio, maar geen
toegevoegde waarde voor het landschap
en de omwonenden. Kunnen we een vorm
vinden die aansluit bij een maatschappij die
zelf al oplossingen zoekt in permacultuur,
lokale productie, hernieuwbare materialen en gedeeld eigenaarschap? Kunnen
we al rekening houden met innovaties
in de solarindustrie die op korte termijn
toepasbaar zijn? Een landschap dusdanig
herschikken dat die niet voorbijgaat aan
de huidige behoeftes, maar ook flexibel en
toekomstbestendig is?

Inzichten
Het landschap op de oeverwallen is
kleinschalig, gevarieerd en een geliefde
bestemming voor recreanten. Het decor
wordt met name bepaald door veetelers.
De paden liggen tussen veeweiden en
akkers voor veevoerproductie.
De huidige zonnepanelen worden geproduceerd in China, ver weg en onder
onbekende arbeidsomstandigheden. Het
zonnepaneel bestaat uit solarcellen tussen
glasplaten, vastgezet op een stevig aluminium onderstel met betonnen fundering.
Ze zijn star en georiënteerd op het zuiden.
Rondom het veld staat een ondoordringbaar hek. Eronder wordt langzaam groeiend gras gezaaid.
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Binnen de oeverwallen past naar ons idee
een zonnepaneel dat ‘gezond’ en lokaal
geproduceerd wordt. En daarnaast mogelijkheden biedt voor flexibiliteit, in plaatsing
en oriëntatie, en gekleurd kan worden. Met
deze parameters in ons achterhoofd zijn
we gaan ontwerpen met al beschikbare
lichtgewicht pv-modules die een 25%
lagere CO2 footprint hebben, 50% gewicht
besparen en 100% recyclebaar zijn en in
de toekomst op gebogen oppervlaktes
kunnen worden toegepast.
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Winteropstelling
Dit is de winteropstelling
bij een veeteeltbedrijf.
Van oktober tot en met
maart staan alle panelen
bij elkaar op het veld. Als
je passeert, veranderen
de tweekleurige
zonnekevers van kleur.
De zonnekever / DS - Solarix - Theo Heldens
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Uitwerking

What’s next?

In de aankomende jaren zien wij een geleidelijke
verandering waarin de veeteelt op de oeverwallen en de productie van diervoer verschuift
naar kleinschalige akkerbouw. Hierdoor ontstaat
er ruimte voor een verplaatsbaar concept voor
energieopwekking. De volledige transformatie
naar akkerbouw zal geleidelijk gaan. Dit zien wij
in drie stappen voor ons. In stap één combineren we elementen met de huidige veeteelt. In
stap twee met de opkomst van strokenteelt. De
derde fase is over ongeveer dertig jaar wanneer
zonnevelden niet meer nodig zijn voor duurzame
energieopwekking en alles om ons heen energie opwekt. Denk hierbij aan alle huizen, wegen,
producten en zelfs menselijke kleding. Het onderzoek levert als concreet resultaat een nieuw
type zonnepaneel dat kan worden ingezet in de
periode van twee tot dertig jaar. Uitgangspunten

Afmetingen
215 x 294 x 118 (l x b x h)

voor het ontwerp zijn: vormbaarheid en mogelijkheden voor product geïntegreerd, lichtgewicht,
verplaatsbaarheid, recyclebaar, kleurbaar.

‘Zonnekevers zorgen voor
een afwisselend, natuurlijker
en gezonder landschap als
decor voor recreatie.’

De nieuwe lichtgewicht, recyclebare pv-modules
die in ons onderzoek naar voren zijn gekomen,
lijken ons uitermate geschikt voor de Zonne
kever. Ze worden op dit moment voorbereid voor
grootschalige productie. Het basispaneel van 2x1
meter weegt tien kilo. Het schild van de Zonne
kever is gemaakt van recyclebaar plastic en met
water vulbaar voor extra gewicht. De kevers zijn
stapelbaar en in grotere aantallen te verplaatsen.
Een Zonnekever weegt in totaal ongeveer 25 kilo.
De Zonnekevers staan op land dat tot rust moet
komen. Denk aan de weide na begrazing of een
perceel na wisselteelt.

Hol volume
Vezelversterkt, thermoplastisch polymeren.
100% recyclebaar

Stalling
Inschuifbaar

Nieuwe landschap tussen IJsselstein en Montfoort. De oeverwallen als voedsellandschap van de toekomst, met zonnekevers die meewerken in de
landbouw.

Geïntegreerde zonnepanelen
Volledig schild bekleed met speciale folie.
Opbrengst PV-cellen 90%

Volume 100 liter
Met water vulbaar ter verankering.

Volgende stappen en aanbevelingen
Momenteel is het oeverwallengebied bestemd
voor veeteelt en dat verandert niet zomaar in
akkerbouw. Veetelers zijn andere boeren dan
akkerbouwers. Toch denken we dat in de toekomst dit gebied bestemd is voor akkerbouw en
wisselteelt, hoog en droog in een nat veenweidelandschap. De Zonnekever past in wisselteelt. Als
eerste toepassing van de elementen kan er in
de melkveehouderij al een vorm van wisselteelt
plaatsvinden. De panelen staan dan op de weides
die moeten uitrusten na begrazing. In de wintermaanden staan ze op de braakliggende veevoerproductievelden.

Verplaatsing
Stapelbaar

Een begin van de verandering kan zijn dat een
coöperatie (bijvoorbeeld Herenboeren)
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toestemming krijgt om te starten met de verbouw van gewassen met directe levering aan de
deelnemers. De zonnekevers kunnen hierin een
rol gaan spelen. Vervolgens kan stapsgewijs het
landgebruik veranderen. Hierdoor ontstaat een
afwisselend, natuurlijker en gezonder landschap
als decor voor recreatie.
Netwerk en eigenaarschap. In eerste instantie
beheert de veeteler de panelen en beschikt de
boerderij over een batterij voor opslag. Deze kan
op het landelijke energienet zijn aangesloten (link
naar IJsselstein) of leveren aan directe omwonenden. De boer is ofwel eigenaar van de panelen ofwel beheerder van de panelen die in het
bezit zijn van de afnemende particulieren.
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What’s next?
‘Hoe veranderen we landschappen van acceptatie in
landschappen van verlangen?’

Vertrekpunt
De vijf samenwerkende
Lopikerwaard-gemeenten
stellen momenteel hun
afwegingskaders vast of
hebben deze vastgesteld.
Dat is ons vertrekpunt.
Onderwerp van
het ontwerpend
onderzoek zijn twee
veel voorkomende
landschapstypen binnen
dit deel van het Groene
Hart: de historische
cope-ontginning op de
(klei-op) veengronden en
de oeverwallen van de
grotere veenrivieren.

Vervolgstappen & aanbevelingen
Ons land is simpelweg te klein om alle ruimtelijke
wensen naast elkaar te kunnen plaatsen. Ons
pleidooi: voorkom een geïsoleerde aanpak van
de energie-opgave en werk in plaats daarvan aan
een samenhangend en duurzaam perspectief
voor het landschap. Integraal waar je opgaven
kunt bundelen, enkelvoudig waar het echt niet
anders kan.
Een samenhangende aanpak vereist een andere
route dan wat nu gebruikelijk is. Vanuit een brede
toekomstige scenariostudie, ontstaat een beter
beeld van het ambitieniveau voor een landschap
van verlangen en wat dit vraagt van overheid,
burgers en uiteindelijk ook de markt. Door
gebiedsopgaven centraal te zetten, wordt het
opwekken van duurzame energie een middel in
plaats van een doel op zich.

In de routekaart hiernaast staan verschillende
routes hoe te komen tot een landschap
waar verschillende opgaven met elkaar zijn
verweven. De route waarin de zonne-energie
centraal staat (landschappen van acceptatie)
en verschillende routes waarin duurzame
energieopwekking onderdeel is van andere
gebiedsopgaven, oftewel een Landschap van
Verlangen. Van perceelsniveau tot integrale
landschapsontwikkeling.
Tot slot hebben we een publicatie in de vorm van
een website gemaakt (zie link hieronder), waar
de opgehaalde kennis en informatie bijeen is
gebracht.
meer informatie:
www.aorta.nu/landschappenvanverlangen

Routekaart
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Een bredere aanpak vergt wellicht meer tijd, maar
de landschappelijke kwaliteit en maatschappelijke opbrengsten van een integrale landschapsontwikkeling zullen vele malen hoger zijn.
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Colofon

PROJECTTEAMS
Het Energieknooppunt als verdienmodel
voor buurtschap Notter-Zuna
H+N+S Landschapsarchitecten (Arjen
Spijkerman), Coöperatie Notter-Zuna
(CONZ) (Dirkjan Masman), Waterstofgroep
Nederland (John Schröer), Vitens
(Anky Spanjers).
Het Floragebied
LUZ architecten (Heleen Bothof), TU Delft
(Ulf Hackauf), gemeente Westland (Bert
Melles, Geert Reitsma, Sander Krul, Ralph
Wesseling, Natalie Lorenz, Marieke van
der Ende).
Klimaat Keien Kanaleneiland
Gemeente Utrecht (Frank van Gennip,
Koen Steegers, Mischa Laugs, Maarten
Hensbroek), Rademacher de Vries
Architecten (Christopher de Vries, Ian
Omumbwa), Fluid Futures (Lotte van
Laatum, Annelou Evelein).
Koele Plekken in de Rotterdamse
Buitenruimte
Defacto stedenbouw (Anne Loes Nillesen,
Yayun Gao, Vojtech Horak, Laura Lijdsman),
gemeente Rotterdam (Maartje Visser,
Michiel Boelhouwer).
KRUISBESTUIVEN
Clubhaus Architecten (Tasnim
Abdin, Marjan van Herpen, Claudia
Temperilli), Diversiteitsland (Carmen
van Ginkel), gemeente Amsterdam (Jan
Pool), Hogeschool van Amsterdam/
Buurtcampus Oost (Marieke Verwaaijen).
In samenwerking met abc nova (Vincent
Deuning), Amsterdam Rainproof (Lisette
Heijke), ANMEC (Elena Francissen, Annette
de Vries), basisschool Het SchatRijk
(Marc van Geer), Bronsema consult
(Ben Bronsema), Circular Finance Lab/
Universiteit Utrecht (Elisa Achterberg),
Chrith Architects (Christina Eickmeier),
Daltonschool Neptunus/EduScience (Rik
Kuiper), De Indische Buurtschool (Laura
Bremmers, Ingeborg de Lange), gemeente
Amsterdam (Carli Hartgerink, Jeroen
van Kemenade, Pieter Klapwijk, Jorine
Noordman, Desmond Ronner, Sacha
Schoonhoven, Dieuwertje Smolenaars),
Hogeschool van Amsterdam (Liselotte
van Dijk, Jos Falek, Elke van der Heijden,
Femke de Lange, Marie Morel, Anna
Solcerova, Andrew Switzer), Jungle
Amsterdam (Christine Erb), Meesterwerk
Podcast (Jan Jaap Hubeek), Metropolder
(Joost Jacobi), Passief Bouwen Nederland
(Gerben Bos), Premark (André van Iersel),

Stichting Schooldakrevolutie (Cilian
Terwindt), STAIJ openbaar onderwijs
(Bas Lacroix), Sustainable Finance Lab/
Universiteit Utrecht (Helen Toxopeus),
Waternet/Amsterdam Rainproof (Douwe
de Voogt).
Landschappen van Verlangen
Architectuurcentrum Aorta (Eveline
Paalvast, Niels Huizinga), Mooisticht
(Jolanda van Looij), Ben Kuipers
Landschapsarchitect (Ben Kuipers),
provincie Utrecht (Paul Roncken, Ymkje
van de Witte), gemeente IJsselstein (Jorrit
Dortland), gemeente Lopik (Wouterjan
Bolkestein), gemeente Montfoort (Alex
Eijkelenboom), gemeenten Woerden en
Oudewater (Krispijn Beek).
Landschappen van verlangen
Karres en Brands (Marit Noest, David
Kloet, Niek Smal, Arend van der Kam),
V-ER (Berrie van Elderen), MorePV
(Evert Bende).
Landschap van Verlangen
Vista landschapsarchitecten (Saline
Verhoeven, Antonio Pliz, Lujia Zhu),
Circular Landscapes (Pieter Veen).
Landschap van Verlangen…
is een landschap voor iedereen
Urban Synergy (Laura de Bonth, Jolanda
de Jong), Bright (Gerjan Streng, Lotte de
Koning), Aequator (Vera Omtzigt).
De Zonnekever
Solarix (Eefiene WinnubstBolhuis, Reinier Bosch), DS
landschapsarchitecten (Maike van
Stiphout, Zuzana Jančovičová, Saïde
Köppel), Theo Heldens, Stijn Dries.
Landschapsdialoog Lieshoutse Heide
Gemeente Laarbeek (Marieke
Oteman), Oog Voor Schoonheid
Landschapsarchitectuur (Joeri de Bekker),
Illustractive (Lonneke Idema).
Living LAB 040: bewonersgerichte
4kW-strategie
Living LAB 040 (Jos Lichtenberg, Monique
Donker), gemeente Eindhoven (Mariska
Louman), KAW (Douwe Boonstra),
Teun Verberne Consultancy (Teun
Verberne), Enexis (Albert Pondes), Carbo
(Harry Koolen).
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Ontwerpen in het veld
Rufus de Vries (fotograaf), Open Kaart
(Hanneke Stenfert, Pieter Graaff),
gemeente Voorst (Paulien Dekker),
Waterschap Vallei en Veluwe (Christian
Huising, Elbert de Graaf). In samenwerking
met bewoners, grondeigenaren,
Coöperatie Polder Nijbroek en andere
lokale partijen.
De opdrachtgever woont in de buurt
KBnG (Marialena Kasimidi, Martijn de
Gier, Miel Karthaus, Leto Demetriadou),
ToekomstSterk (Koen Weytingh,
Rob Wildeman, Jord Smolenaars,
Moos Timmers), gemeente Zwolle
(Christian Voortman).
Recepten voor toekomstbestendig
Beverwaard
DS Landschapsarchitecten (Zuzana
Jančovičová, Justyna Chmielewska),
De Urbanisten (Agate Kalnpure, Minna Liu),
gemeente Rotterdam (Joris Vermeiren,
Bert van Duuren, Jelmer Boersma).
Resilient Leiden Noord
Generation.Energy (Corne Strootman,
Anubhuti Chandna, Taco Kuijers),
gemeente Leiden (Fred Goedbloed,
Anneke Sluijter, Karin Bosma, Jos van
Wersch), Qirion (Maarten van Blijderveen),
Groenlicht (Floris de Groot).
Ruimtelijke Waterveiligheidsstrategie
Havenstad 2100+
One Architecture (Bart Aptroot, Lot Locher,
Matthijs Bouw, Divya Gunnam, Sumaita
Tahseen), gemeente Amsterdam (Karlijn
Kokhuis, Arjan Klok, Maaike Scheringa,
Mark van Vlisteren, Christa Jansen, Camiel
van Drimmelen), Waternet (Rob Koeze,
Kasper Spaan), Waterschap Rijnland
(Erwin de Groot), Rijkswaterstaat (Mare
de Wit, Durk Riedstra), Ministerie IenW
(Annemiek Roeling).
Samen werken aan een klimaatadaptief
Rotterdam Central District
Vereniging Rotterdam Central District
(Hans de Jonge, Rob Ittmann), gemeente
Rotterdam (Kees van Oorschot, Rodney
Kastelan, Sonia Meriin), Arconiko
architecten (Frido van Nieuwamerongen),
ECHO urban design (Nora Kooijmans),
ZUS Zones Urbaines Sensibles (Willemijn
van Manen).
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SOCIAAL GROEN
Heijmans (Jan-Willem Burgmans, Tom
Wolters, Vincent Nederpel), ZOwonen
(Alex Korsten, Diederick Barendsz, Wendy
Duijts), IVN (Renske Visschers), LOS
stadomland (Liselore Burgmans, Maud van
den Elzen, Peter Droog).
Vol van impact
Zeewaardig (Renate Hilhorst), Noorderwind
(Boukje Vastbinder, Eva van Eck), Kickstad
(Jip Pijs), gemeente Rotterdam (Eline van
Weelden, Lisette Kaupmann)
Vooruitontwikkelen van bodem, groen
en blauw
One Architecture (Bart Aptroot, Lot Locher,
Matthijs Bouw, Divya Gunnam, Sumaita
Tahseen), Smartland landscape architects
(Klaas Jan Wardenaar, Roel Wolters), Van
Oord (Mark van der Hoeven, Thomas Fijan),
gemeente Almere (Paola Huijding, John
Kohschulte Brokhaus).
Watermolenlandschap Kasteren
geeft energie
Giel van Giersbergen (initiatiefnemer/
grondeigenaar), Ineke en Frans van
Giersbergen (grondeigenaar), waterschap
De Dommel (Marinka de Wit, Mirja
Kits, Hein Elemans), provincie NoordBrabant (Eugene van Lieshout, Wim
Haarman, Roland Kramps), Van Gogh
National Park (Roland Kramps, Arie
Ras), gemeente Boxtel (Ruben van den
Broek), Brabants Landschap (Sjors de
Kort, Bram Vervest), Peter van de Laar,
Wim Jennissen, Rene van de Linden
(argrariërs), ARK Natuurontwikkeling
(Ger van de Oetelaar), RHDHV (Hans de
Mars), UVA (Johan Verspay), SPPiLL (Ted
Prinsen), Natuurwerkgroep Liempde
(Karel Voets), Kek Liemt (Arnold van den
Broek, Els Vissers), stichting Liempdse
molens (Sef Philips), Watermolenstichting
Noord-Brabant (Riet Meijer), LOS
stadomland (Gerbert Smulders, Roberto
Wijntje Santamaria, Sam Kapper,
Liselore Burgmans).
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REDACTIE
Astrid Aarssen (hoofdredactie)
Inge Schouten (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
Manon Mastik (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
GRAFISCHE VORMGEVING
75B
BEGELEIDING TEAMS
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
Maarten Tas (coördinator/projectleider),
Inge Schouten (stafmedewerker),
Manon Mastik (stafmedewerker),
Jutta Hinterleitner (adviseur).
Vereniging Deltametropool: Paul Gerretsen
(agent), Arjan Smits (projectleider/
onderzoeker).
ADVISEURS / OPEN OPROEP
SELECTIECOMMISSIE
Mark Niesten (Deltares), Dirk Oudes
(Academie van Bouwkunst / Wageningen
University & Research), Jan Roozenbeek
(provincie Overijssel).
Met dank aan de sprekers van de
verdiepende lezingen en deelnemers aan
de gesprekken die als input dienden voor
de thematische essays
Hilde Blanck (BVR), Harm
Veenenbos (Veenenbos en Bosch
landschapsarchitecten), Barbara Heebels
(Platform31), Anke Griffioen (Hogenboom
& Griffioen), Otto Raspe (Rabobank),
Els Boesveld (provincie Zuid-Holland),
Alexander Wandl (TU Delft), Axel Pel
(Milieudienst Rijnmond), Lot Locher
(Metropoolregio Amsterdam), Bart van
Leeuwen (provincie Noord-Holland),
Ferdinand Diermanse (Deltares), Jesse
Hoffman (Universiteit Utrecht), Dirk
Sijmons (H+N+S landschapsarchitecten),
Martha Bakker (WUR), Jan Willem van der
Schans (Taskforce Korte Keten), Wouter
van Eck (Voedselbos Ketelbroek), Piet
Vollaard (Bureau Stadsnatuur), Joop
Spijker (WUR), Elma Durmisevic (4D
Architects), Jan Willem van de Groep
(Factory Zero), Marijke Kellner-van Tjonger
(Gasunie), Boris Hocks (Generation.
Energy), Imke de Boer (WUR), Joks Janssen
(Het PON & Telos, Tilburg University).

PROCLAIMER
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); een tijdelijke subsidieregeling van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
gericht op het verkennen en versterken
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid.
De regeling reageerde op de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin
op nationale schaal een aantal opgaven
zijn benoemd die in de komende decennia
een grote rol zullen spelen in de inrichting
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid
over het land zijn in totaal 129 projecten
van ontwerpers en (semi)publieke partijen
ondersteund, waarvan 18 binnen de Open
Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket voor de culturele en creatieve
sector. Met deze voucherregeling wilde
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
voor de ontwerpsector stimuleren en
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van
samenwerking tot stand brengen om de
positie van ontwerpers zowel tijdens als na
afloop van de coronacrisis te versterken.

© Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie en de afzonderlijke auteurs,
ontwerpers en fotografen – juli 2022.
Rechthebbenden van gebruikte illustraties
die konden worden achterhaald, worden
verzocht contact op te nemen met het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
info@stimuleringsfonds.nl
Meer informatie over de Voucherregeling
Ruimtelijk Ontwerp en de behaalde
resultaten zijn terug te vinden op:
https://www.stimuleringsfonds.nl/
dossiers/voucherregeling-ruimtelijkontwerp
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