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Introductie

Welke rol kunnen klimaat- en energiemaatregelen
en vervangingsopgaves bijvoorbeeld spelen bij
het verbeteren van wijken? Hoe kan de energietransitie als opstap dienen om klimaatadaptatie
een plek te geven in de onder- en bovengrond?
Hoe passen we de noodzakelijke installaties van
nieuwe energiebronnen en -netwerken op een
intelligente manier in huidige (productie-) landschappen in? Denk daarbij bijvoorbeeld aan de integratie van zon en landbouw of de inpassing van
transformator- en verdeelstations. En hoe krijg je
alle stakeholders mee?

Ruimte voor klimaat
en energie #2

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, het vergroten van het
bewustzijn 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 #2 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,
hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel. De oorzaak van die verandering ligt voor een
groot deel bij de CO2-uitstoot van onze economieën die op fossiele brandstoffen draaien.
Energie en klimaat zijn daarom 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, ander
zijds door op duurzame energiebronnen over te
stappen. Maar zelfs met al deze inspanningen,

weten we inmiddels zeker dat klimaatverandering
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? En hoe kunnen de maatregelen die
we hiervoor nemen ook op andere vlakken bijdragen aan het verbeteren van onze leefomgeving?
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Binnen de Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #2 werkten 11 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.
11 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke inpassing van klimaat- en energiemaatregelen
De 11 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 stakeholders hierbij, de inpassing van zonnevelden in
het landschap, de relatie tussen bovengrond en
ondergrond, en het tekort aan transformator- en
verdeelstations. De ontwerpteams, die konden
Introductie

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 te maken.
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 zich
voor vergelijkbare vraagstukken gesteld zien.

Context
De Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #2 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 11 vallen onder
de Open Oproep Ruimte voor klimaat en
energie #2.
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

Zaanstad

Dit koploperproject is er op gericht om
watermanagement, ecosysteemdiensten en
participatie met elkaar te integreren. We gebruiken
de laatste wetenschappelijke inzichten over
klimaatadaptatie voor het koppelen van deze drie
essentiële onderdelen. Het ontwerpend onderzoek sluit
aan bij het onderzoek van de TU Delft CiTG naar Groen
als Bouwmateriaal. In Ecohof Noorderveer koppelen we
de onderzoeksresultaten voor het eerst aan de praktijk
via een participatief ontwerpproces.

Ecohof
Noorderveer
1

Water en klimaat

Betrokkenen:
Ecohof Noorderveer +
Henk Luijt.
Gemeente Zaanstad +
Ariane Cruz.
HHNK + John van Diepen.
STAcHE ARCHITECT +
Eva Stache.
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Analyse

Visie
Werken aan een klimaat
adaptief ontwerp is
‘samen spelen - samen delen’.
Jacob Spaander, initiatiefnemer Ecohof

Analyse
Zonnestudie met aanduiding van schaduw- en reflectieplekken.

Analyse
Inkomende zonnestraling met aanduiding warm wordende oppervlakten.

Foto workshop
Schetsende toekomstige bewoners tijdens de workshop.

Ontwerpschets Pim
Schematische weergave van Pims wensen voor het watersysteem.

Achtergrond & vertrekpunt
Op de locatie van een schoolgebouw uit
1954 wordt Ecohof Noorderveer gerealiseerd. Een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) project waarin
elf koop- en twaalf sociale huurwoningen
klimaatadaptief worden gerealiseerd met
steun van de gemeente Zaanstad, het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de TU Delft. Voor de
sociale woningen is Woningcorporatie
Parteon uit Wormerveer verantwoordelijk.
Provincie Noord-Holland steunt het project
met een subsidie voor planontwikkeling.

Inzichten
Uit het ontwerpend onderzoek is gebleken
dat een samenhangend watersysteem,
welke alle vlakken op het terrein (daken,
gevels, straat en tuin) met elkaar verbindt,
goed mogelijk is. Daarbij zijn drie, grotendeels zelfstandige, systemen voorgesteld:
één voor de straat, één voor de daken en
tuin en één voor het drinkwatersysteem. Ze
zijn, waar nodig, met elkaar verbonden. Het
ontworpen systeem is in de afbeeldingen
weergegeven. De hoeveelheid waterberging komt overeen met de hoeveelheid die
nodig is voor onderhoud van de intense
beplanting, Ook is deze hoeveelheid water
voldoende om de hitte-reducerende ambi-

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2

Interpretatie opgave
Met dit ontwerpend onderzoek beogen wij het
regenwatersysteem in het plangebied zo te
ontwerpen dat het gekoppeld wordt aan de voor
koeling berekende hoeveelheid vegetatie en
de daardoor geleverde ecosysteemdiensten
(warmtereductie, maar ook waterretentie, luchtzuivering, geluidswering, habitat, biodiversiteit
etc.). Om de complexe koppelingen tot stand te
brengen was participatie als middel ingezet om
de berekende ecosysteemdiensten en water
balans architectonisch vorm te geven. De rol
van participatie is dan niet uitsluitend wensen
te benoemen maar ook om mee te denken over
mogelijkheden en onmogelijkheden.

Aanvliegroute
Voor het CPO-project is een heel ambitieus Programma van Eisen opgesteld. De PVE bepaalt dat
het complex niet alleen waterneutraal, maar ook
energieneutraal, hitte-neutraal, circulair en sociaal moet worden ingericht, met brede participatie
van de toekomstige bewoners en omwonenden.
De eis om een waterneutraal systeem te ontwerpen houdt in dat alle regenwater dat op het terrein valt, ook op het terrein zelf wordt ‘verwerkt’.

Aanzicht
Semitransparant
vooraanzicht
oostgevel, vanuit de
tuin, met aanduiding
van de waterstromen
vanaf het dak naar de
rondgaande greppel.

ties waar te kunnen maken. Door transpiratie zullen de planten voldoende thermische
energie vanuit de omgeving wegvoeren,
zodat het op het zuiden georiënteerde
complex niet extreem opwarmt in de
zomer.Het betrekken van de toekomstige
bewoners en omwonenden in een ontwerpend onderzoek voor klimaatadaptatie is
niet alleen een verrijking van het ontwerpproces, maar ook een methode om kennis
te delen en breed draagvlak te creëren. De
nauwe samenwerking met de gemeente en
het waterschap heeft geresulteerd in een
beter op alle behoefte afgestemd ontwerp
en een breder draagvlak op álle niveaus.
10

Bovenaanzicht
Semitransparant
bovenaanzicht
complex Ecohof met
aanduiding van de
waterstromen vanaf
het dak en straat naar
de ondergrondse
opslag.
Ecohof Noorderveer / Eco aan de Zaan - Gemeente Zaanstad - HHNK - STAcHE ARCHITECT
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Uitwerking

What’s next?

De in het ontwerp te integreren thema’s water
management, ecosysteemdiensten en participatie werden door verschillende participanten vertegenwoordigd: waterbeheer door de architect,
gemeente en waterschap; ecosysteemdiensten
door de architect-onderzoeker watermanagement en participatie door alle stakeholders inclusief toekomstige bewoners. Voor het bereiken
van een integraal ontwerp, was het noodzakelijk
alle participanten in het informatie- en ontwerpproces actief te betrekken. Daarom zijn we gestart met kennisdeling en informatieverzameling
met alle participanten. Vervolgens is in workshops met de toekomstige bewoners het ontwerp
voor het meest geschikte watersysteem tot stand
gekomen. Zij hebben hun wensen voor het water
systeem van hun eigen woning zelf geschetst,
gebaseerd op de verzamelde inhoudelijke, veelal

technische informatie. Door intensieve feedback
van diverse stakeholders is het uiteindelijk ontwerp tot stand gekomen. Het ontwerp is dus niet
alleen gebaseerd op berekeningen, maar ook op
feedback van alle stakeholders.
De architectonische expressie van de water
managementsystemen kan een unieke uitstraling
geven aan het totale complex. De ontworpen
waterretentiedak+balken+pergola+greppel blijkt
een uitstekend waterleidingsysteem. Alleen met
gebruik van houten constructies (zonder reguliere regenpijpen) wordt het water in vrije val naar
de, rondom de tuin ontworpen, open greppel
geleid. Hiervandaan kan het water naar de onder
grondse opslag geleid worden. De greppel verzamelt ook het regenwater vanuit de straat van
voor het complex.

Doorsnede
Doorsnede met aanduiding van de waterstroom vanaf het dak naar de
rondgaande greppel en ondergrondse wateropslag.

Bovenaanzicht
Semitransparante bovenaanzicht met aanduiding van de wateropvang en
wateropslag gebieden.

‘Op dit moment heeft de overheid
geen protocollen voor hogere
ambities dan de wettelijke eisen.’
Ariane Cruz, gemeente Zaanstad

Plattegrond
Begane grond met aanduiding van waterstroomrichtingen in het complex. De verschillende kleuren duiden de diverse deelgebieden aan. De gerasterde
vierkant laat de plek van de ondergrondse wateropslag zien.

Volgende stappen en aanbevelingen
Het ontwerp voor het watermanagementsysteem,
zal in het definitieve ontwerp van het complex
verwerkt worden. Na het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de omgevingsvergunning, zal het ontwerp uitgevoerd worden.
De participanten zullen de bevindingen breed uitdragen om zo veel mogelijk bekendheid te geven
aan deze klimaatadaptieve innovatieve oplossing.

Schematische weergave watersysteem
De schematische weergave van het watermanagementsysteem: 1. straat 2. daken en tuin en 3. drinkwater en de onderlinge verbindingen.

Door de toenemende klimaatverandering komen
langere droogteperiodes steeds vaker voor.

Om tijdens droogte ecosystemen te helpen
overleven, is het opslaan van regenwater op
eigen terrein een efficiënte strategie. Het is aan
te bevelen om het regenwater van de omliggende
terreinen mee te nemen in het ontwerp, zodat
waardevol regenwater niet verloren gaat. Gebruik
beplanting voor waterzuivering. Omdat groen
altijd meerdere ecosysteemdiensten levert, is dit
een win-win oplossing.

meer informatie:
www.ecosysteem-diensten.nl
www.stache-architect.nl
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Centraal Holland
2

Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat klimaat
verandering en zeespiegelstijging sneller en extremer
kunnen zijn dan de nu gehanteerde klimaatscenario’s
voorzien. Er zijn vier conceptuele lange termijn oplossings
richtingen voor zeespiegelstijging geformuleerd door
Deltares, waarbij ‘meebewegen’ in de beeldvorming nog
onderbelicht blijft. Dit ontwerpend onderzoek richt zich
op de vraag hoe de strategie meebewegen er in Centraal
Holland uit kan zien en welke dilemma’s en mogelijke
toekomstbeelden dit zou kunnen opleveren.

Water en klimaat

Meebewegen in
Centraal Holland

Betrokkenen:
Defacto Stedenbouw
+ Anne Loes Nillesen
+ Mona zum Felde +
Lisheng Jiang + Yizhuo
Zhang + Ke Zhou.
Waternet + Rob Koeze.
Staf Deltacommissaris +
Jos van Alphen.
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Bij ‘meebewegen’ wordt het landgebruik aangepast aan karakteristieken (en randvoorwaarden)
van het bodem- en watersysteem. De nadruk,
zeker in laag Nederland, ligt op ‘leven met water’.

Visie
Interpretatie opgave en aanvliegroute
De gebiedsdynamiek en de levenscyclus van
gebruiksfuncties kunnen de basis vormen
van een stapsgewijze transformatie met
zowel proactieve als reactieve maatregelen

Inzichten
Door nu rekening te houden met (ruimte voor)
toekomstige adaptatiemaatregelen, is het goed
mogelijk in de tijd steeds verder aan te passen
aan klimaatverandering.

2022

10 jaar

20 jaar

30 jaar

40 jaar

50 jaar

60 jaar

70 jaar

80 jaar

90 jaar

en (bestuurlijke) keuzes. De toolbox is ingezet
als uitgangspunt voor het verkennen van
meebeweegmaatregelen en het identificeren van
kansen voor verschillende landschapstypen.

100 jaar

steen/beton

Woningen
verplaatsen /afbreken

Tijdelijk bouwen

Temporary housing

Bedrijfsgebouw

Greenhouse

Kassen

Agricultural machine

Landbouwmachine

Fruit trees

profit

Fruitbomen
Biomassa
Tijdelijk productiebos
Tijdelijke natuur
Infrastructure

verplaatsen of afbreken
mature

contract tijd

Temporary nature
Tijdelijke horeca

thrive
weg

spoor

dijken, bruggen, waterwerken

Infrastructure

Windmolens

Wind farm

Zonnepanelen

Impact van versnelde zeespiegelstijging (meebewegen)
De kustlijn zal dynamischer worden. De (zoute) kwel neemt toe. Door een
tekort aan zoet water voor doorspoelen of beregenen, neemt ook de
verzilting toe. In combinatie met de toenemende regenval is meer ruimte
nodig voor waterberging.

Landschapstypologieën binnen Centraal Holland
De landschapstypologieën kennen in relatie tot zeespiegelstijging en
klimaatverandering verschillende uitdagingen en handelingsperspectieven. Diepe droogmakerijen en stedelijk gebied kampen steeds vaker met
wateroverlast. In veengebieden is bodemdaling dominant.

Toolbox: waterveiligheid
Door piekwaterbergingen kan het hoofdwatersysteem (ARK/NZK)
worden ontlast. Inzet op overstromingsbestendig bouwen, zonering
en noodplannen ontwikkelen voor gebieden die snel en diep kunnen
overstromen, kunnen de gevolgen van overstromingen beperken.

Toolbox: waterbeschikbaarheid
Meer water vasthouden in de bodem, steden en polders, verhoogt de
waterbeschikbaarheid. Daarnaast kunnen droogteresistente gewassen en
beplanting met een kleinere watervraag de waterbehoefte terugdringen.

Toolbox: waterafvoer
Om knelpunten in het waterafvoersysteem (die nu al steeds vaker
optreden) te beperken, kan het watersysteem op alle niveaus tijdelijk water
vasthouden. Door hiervoor waterbestendige gebieden in te richten, kan dit
zonder dat er schade optreedt.

Toolbox: waterkwaliteit
De waterkwaliteit (en CO2-emissie) kan verbeterd worden door peilopzet
in bodemdalingsgebieden (dit vraagt wel veel water), meer infiltratie
van regenwater en natuurlijke zuiveringszones. Inzet van zouttolerante
gewassen en brakke natuur verkleint de impact van verzilting.
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Levenscyclus van verschillende ruimtelijke elementen
In de economische en fysieke levensduur van verschillende gebruiks
functies zit veel variatie. Die geeft inzicht in de mate van aanpasbaarheid
door de tijd heen, en de momenten in de tijd waaraan maatregelen voor
klimaatadaptatie (proactief of reactief) kunnen worden gekoppeld.

Solar farm

Bron: Identiteit Noord Holland Zuid

Verschillende dynamieken binnen het gebied
In gebieden met een grote dynamiek is meekoppelen en adaptatie
belangrijk (wanneer ontwikkelingen zijn geïmplementeerd neemt de
flexibiliteit juist af). Andere gebieden zijn minder dynamisch, maar hebben
functies met een kortere levensduur en zijn in de tijd juist flexibeler.

Kansenkaart Veengebieden en Heuvelrug
In het Waterschap Amstel-Gooi en Vecht liggen veenpolders en hoge zandgronden naast elkaar. De kaart geeft een overzicht van verschillende kansen en
mogelijke maatregelen die binnen het bestaande landschap toepasbaar zijn en binnen de oplossingsrichting meebewegen vallen.
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Uitwerking
Meebewegen is als strategie niet te realiseren
door losse projecten, maar vraagt op de korte
termijn (nu!) om een gebiedsbrede, integrale
ruimtelijke adaptatieaanpak. Onderstaande
uitwerkingen laten zien, welke maatregelen uit de
toolbox voor de veenpolders (en de heuvelrug) en
het stedelijke gebied toegepast kunnen worden,
om een stapsgewijze transformatie in te zetten.

What’s next?
‘Klimaatadaptatie is
urgent: als we nu niet
beginnen creëren
we een lock-in.’

Mogelijke maatregelen
in stedelijke gebieden
In stedelijk gebied
is (ruimte voor)
het vasthouden,
hergebruiken en
infiltreren van regenwater
essentieel voor
verkoeling en beperken
van waterafvoer.
Veengebieden
vragen om water- en
bodemdalingsbestendig
ontwikkelen. In gebieden
die snel en diep kunnen
overstromen zijn
gevolgbeperkende
maatregelen nodig (van
in het bijzonder vitaal en
kwetsbare functies). Het
stedelijk groen draagt bij
aan een koelere leefbare
stad, maar verhoogt ook
de watervraag. Langs
het hoofdwatersysteem
moet rekening worden
gehouden met
toenemende waterpeilen.

Mogelijke maatregelen
in landelijke gebieden
Beperken van droogte
en afvoer richting
laaggelegen gebieden
vraagt op hoge
zandgronden om infiltratie
en regenwaterberging.
In diepe polders is
waterbuffering belangrijk
en wordt het waterpeil
niet meer geïndexeerd
(waterbestendig bouwen).
Nattere en zoutere
omstandigheden vragen
om een transitie van
landbouw en natuur, maar
bieden ook ecologische
kansen. In veengebieden
kan opzetten van het
waterpeil de CO2reductie beperken.
Bouw hier water en
bodemdalingsbestendig.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2
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In stakeholdersessies zijn de veranderingen in het water- en bodemsysteem met experts geïnventariseerd.

Beschermen gesloten
Het watersysteem faciliteert het bestaande en
gewenste grondgebruik.

Meebewegen
Ruimtelijke adaptatie van gebruiksfuncties aan
het bodem- en watersysteem.

Volgende stappen en aanbevelingen
In het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging organiseren we stakeholdersessies,
waarin we de verschillende oplossingsrichtingen
(en de relatie tussen de ruimtelijke ontwikkeling
en het watersysteem) voor dit gebied verder
verkennen. Deze werksessies vormen niet alleen de basis voor een concretere uitwerking

Zeewaarts
De ‘maakbaarheid’ voor de verstedelijking in de
Delta staat centraal.

van de oplossingsrichtingen; tijdens deze
sessies worden ook de urgente korte termijn
acties en aandachtspunten geïnventariseerd
en geagendeerd. Deze studie laat al zien dat het
voorbereiden op meebewegen urgent is om een
lock-in te voorkomen.

meer informatie:
www.defactourbanism.com
Meebewegen in Centraal Holland / Defacto stedenbouw - Waternet - Staf Deltacommissaris
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Twente

Door klimaatverandering zijn er vaker korte perioden met
extreme neerslag en langere perioden van droogte. Het
huidige watersysteem van Twente is hier niet op toegerust.
Tegelijkertijd zijn er grote opgaven, zoals stikstofreductie,
bosareaalvergroting, duurzame energiewinning, woningbouw
en extensivering van de landbouw. Deze vragen om
integrale gebiedsontwikkeling, waarbij het watersysteem de
onderlegger vormt. In dit project focussen wij ons op een
belangrijke eerste stap: begrijpelijk maken wat er speelt.

3
			
Water en klimaat, Natuur, Landbouw

Twente op waterbasis
Beregening op
maat

Normloos
beekdal
Inundatiebestendige
natuurinclusieve
landbouw

Omvormen bos

Waterloop
meanderen

Waterwinning
verplaatsen

Synergie met
klimaatopgave

Waterloop
dempen
Synergie met woonwerkopgave

Wadi’s in
steden

Meer ruimte
voor inundatie

Peilverhoging

Waterloop
verbreden

Waterafvoer
verkleinen
Synergie met
recreatie- en
leefbaarheidsopgave

Inundatiebestendig
landgebruik
Groei
hoogveen

Aanpassen
ondergrond

Synergie met
natuuropgave
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Inundatiebestendig
landgebruik

Peilverhoging
Droogtebestendig
landgebruik

Waterloop
verruwen
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Synergie met landbouw- en
stikstofopgave

Betrokkenen:
Waterschap Vechtstromen
+ Marieke Duineveld, Erik
Broeze, Bert Rozendaal,
Sjon Monincx.
Twents Waternet +
Rik Meijer.
Land-id + Inge Hoekstra,
Rob Stuijt, Astrid
Stokman.

Droombeeld voor het Twentse landschap

Twente op waterbasis / Waterschap Vechtstromen - Twents Waternet - Land-id

21

Analyse

Visie
Inzichten
We moeten sleutelen aan de uitgangspunten van
het huidige watersysteem met synergie in de
oplossingen voor beide problemen.

Achtergrond en vertrekpunt
Het Twentse watersysteem is ingericht op het
voorkomen van wateroverlast. Droogte als
keerzijde is voelbaar door klimaatverandering.
Aanpak is nodig!

Interpretatie opgave en aanvliegroute
De Omgevingsagenda Oost-Nederland (juni
2020) stelt als ambitie voor 2040 ‘een robuust
watersysteem’ door het vergroten van het
retentievermogen. Samen met experts hebben

Vier oplossingsrichtingen
De opbrengst van de kennisdag is vertaald naar
vier oplossingsrichtingen, die als draaiknoppen
van het systeem fungeren. Met concrete maatregelen (bouwstenen) draai je aan de knoppen,
op zoek naar de goede balans van te veel en te
weinig water in relatie tot het landgebruik.

Lang geleden
In de voorlaatste ijstijd ontstonden de stuwwallen. Daartussen liggen glooiende dekzandvlakten, hoogveen moerassen en beboste ruime
beekdalen. Het water stroomt van de hoogtes via
de beekdalen naar grotere rivieren die eindigen
in zee.

400-1200
Het landschap is ontgonnen en de eerste nederzettingen zijn gesticht. Bewoners maken op de
dekzanden het essenlandschap (bolle akkers en
groene erfafscheidingen) en in de beekdalen het
maten- en flierenlandschap (verkaveling haaks
op de beek en bomensingels).

Knop: vasthouden
Het vergroten van de
infiltratiecapaciteit
van het watersysteem
door vasthouden
en infiltreren naar
grondwater.

we tijdens een kennisdag en een atelier de
werking, knelpunten en oplossingen van het
watersysteem geanalyseerd.

Bouwstenen
Peilverhoging
Waterafvoer
verkleinen
Aanpassen
ondergrond

Knop: berging
Vergroot de dynamiek
en het bergend
vermogen van het
watersysteem door
vertragen en bergen
van oppervlaktewater.

Bouwstenen
Peilverhoging
Waterafvoer
verkleinen
Waterloop
verbreden
Waterloop
vertragen

1200-1880
De ontginningen breiden zich uit met het oude
hoevenlandschap (kleinschalig essenlandschap,
boerenerven) en kleinschalig veenontginningslandschap (rechtlijnige ontginningen van de
moerassen, lintbebouwing). In de beekdalen
verdwijnen bossen en vloeivelden. Beken worden
recht getrokken.

Meer ruimte
voor inundatie
Knop: onttrekkingen
Herstel grondwaterstromen door
grondwateronttrekkingen bij te stellen.

Bouwstenen C
Waterwinning
beperken
Waterwinning
verplaatsen

Knop: landgebruik
Pas op flexibele wijze
het landgebruik aan
op het watersysteem
(functie volgt peil).

Bouwstenen D

Beregenen op
maat

1880-1950
Dorpen groeien uit tot steden. De ontginning van
het landschap gaat verder met veenafgravingen
en kanaaldorpen. Grootschalige kanalen worden
aangelegd dwars door het landschap met als
gevolg een snellere waterafvoer. De landbouw
wordt grootschaliger.

piekbuien

1950-2000
De landbouw optimaliseert: schaalvergroting,
boskap, verdwijnende landschapselementen
en landbouwmechanisatie. Steeds snellere waterafvoer leidt tot dalende grondwaterstanden
(en verdroging natuurgebieden). Via de kanalen
wordt extra water aangevoerd naar de lagergelegen gebieden.

snelle
afvoer
klimaatverandering

droge
perioden

knelpunten waar
water samen komt

huidig watersysteem

2000-2022
Klimaatverandering zorgt voor kortdurende extreme neerslag en langere perioden van droogte.
Verdroging treedt nu ook op in de landbouw met
zware gevolgen voor natuurgebieden. De snelle
waterafvoer geeft wateroverlast in de beekdalen
en maakt deze kwetsbaar voor waterbommen.

wateroverlast

waterwinning

wateraanvoer

Gevolgen van klimaatverandering
Klimaatverandering zorgt voor kortdurende extreme neerslag en langere
perioden van droogte. Het huidige watersysteem versterkt de droogte
door de snelle afvoer van water, drooglegging van laagste gebiedsdelen en
waterwinning. Gevolg is een daling van grondwaterstanden.

benedenstrooms
(veen)

graven extra
watergangen

optimalisatie
voor laagste
gronden

Gebiedstypen
Twente is op te delen in zes gebiedstypen.
Hiernaast twee dwarsdoorsnedes van Twente,
grofweg vanaf Oldenzaal tot Borne en Nijverdal
tot Vriezenveen. Het watersysteem functioneert
in elk gebiedstype anders. Vergroten van het
retentievermogen vraagt dan ook per gebieds
type andere oplossingsrichtingen. Per type is
aangegeven welke combinatie van draaiknoppen
het meest effectief is.

bovenstrooms
(klei)

bovenstrooms
(zand)

dalende
grondwaterstanden

verdroging
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benedenstrooms
(beekdal)

bovenstrooms
(klei)

middenstrooms

Borne (B) - Oldenzaal (O)

middenstrooms

B

benedenstrooms
(beekdal)

middenstrooms

benedenstrooms
(veen)

O

beregening en
wateraanvoer

Symptoombestrijding
Voorkomen van wateroverlast vraagt om extra watergangen. Door snellere
waterafvoer ontstaat sneller droogte en ontstaat de noodzaak tot beregening van landbouwgronden. Dit verergert de droogte en afhankelijkheid van
wateraanvoer (waardoor nieuwe problemen kunnen ontstaan).

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2

N

bebouwd gebied

Inundatiebestendig
landgebruik

bovenstrooms
(zand)

V
inzicht:
sleutelen aan
het systeem

benedenstrooms
(beekdal)

bebouwd
gebied

Droogtebestendig
landgebruik

bebouwd
gebied

middenstrooms

Nijverdal (N) - Vriezenveen (V)
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Uitwerking
Voor gebiedstype Bovenstrooms (klei) hebben
we in detail geanalyseerd welke problemen
er met het watersysteem zijn en met welke
bouwstenen aan de knoppen kan worden
gedraaid om tot oplossingen te komen. In dit
gebiedstype is het vertragen en bergen van
oppervlaktewater cruciaal; voor het gebied zelf,
maar ook voor de gebieden benedenstrooms.
Het landgebruik moet droogtebestendig zijn.
Een ‘wenkend perspectief’ laat vervolgens
zien hoe de aanpak van het watersysteem in
combinatie met andere grote opgaven in het
landelijk gebied tot synergie kan leiden. Een
robuust watersysteem als onderlegger biedt
kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen die de
grote opgaven in het landelijk gebied aanpakken.
Hieronder een mogelijk ‘wenkend perspectief’

What’s next?
van het gebiedstype Bovenstrooms (klei).
Het toekomstbeeld is bedoeld als inspiratie,
als voorbeeld hoe vanuit de herinrichting van
het watersysteem integrale planvorming kan
starten met medeneming van bijvoorbeeld
energietransitie, stikstofreductie en
bosareaalvergroting.

‘Vroeger deed een regendruppel
in Twente er negen dagen over
om het IJsselmeer te bereiken.
Nu negen uur!’
Dianne Hoogendoorn, adviseur waterveiligheid,
provincie Overijssel

Ook gebiedstype Beekdal is uitgewerkt, met
een probleemanalyse van het watersysteem,
oplossingsrichtingen (draaiknoppen),
maatregelen (bouwstenen) en een wenkend
perspectief. Daarnaast hebben we een gedeelte
van Twente op topografische kaart uitgewerkt.
Dit kaartbeeld maakt het handelingsperspectief
concreet: wat kan er in Twente daadwerkelijk
gedaan worden om de verdrogingsproblematiek
aan te pakken?

Gebiedskarakteristiek
bovenstrooms (klei)
Dit gebiedstype
bestaat uit de
hogere delen van de
oostelijke stuwwallen
met een kleibodem.
Kenmerkend
is het bosrijke
mozaïeklandschap.
Bebouwing is te
vinden in verspreide
boerenerven en
in de steden die
deels overlappen
met het gebied,
zoals Enschede en
Oldenzaal.

Draaien aan de knoppen

Peilverhoging en bodem-aanpassingen
(bijvoorbeeld versterken van microreliëf)
vergroot het waterreservoir.

Verminderen van waterafvoer door afstoppen
buisdrainage en vergroten van inundatie-ruimte
(rabatten).
Droogtebestendig land-gebruik (voedselbossen,
wijngaarden, kool of quinoa akkers).
Beperkte beregening/druppelirrigatie om het
waterreservoir niet uit te putten.

KRW waterloop met buffer van 100-250m

Volgende stappen en aanbevelingen
Ons advies is om deze opzet en denkwijze voor
Twente gebiedsdekkend uit te werken met
een probleemanalyse van het watersysteem,
oplossingsrichtingen (draaiknoppen),
maatregelen (bouwstenen) en een wenkend
perspectief; uitgewerkt op de topografische
kaart.

Wenkend perspectief
Het karakteristieke
mozaïek van het
landschap heeft
zich versterkt.
Verdienmodellen zijn
verbreed en gericht op
de omgeving. Hierdoor
ontstaat ruimte voor
water, biodiversiteit
en recreatief
medegebruik. De
naaldbossen zijn
omgevormd naar
loofbossen met een
gezonde bodem. Dit
levert waardevolle
kwelstromen.
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Topografische kaart Wat kan er in het gebied Oldenzaal-Borne daadwerkelijk worden gedaan om de verdrogingsproblematiek aan te pakken?

Op woensdag 15 juni 2022 organiseerden Twents
Waternet en Waterschap Vechtstromen een
bestuurlijke bijeenkomst over water en droogte.
Daarin presenteerden we voorliggend rapport,
plus de extra uitwerkingen, aan de bestuurders.
Doel is bestuurders meer bewust te maken
waarom een robuuster watersysteem, dat

Landgoed

Natura 2000

NNN

verdroging verkleint én wateroverlast beperkt,
nodig is. Daarnaast willen we ze inspireren hoe
je gelijktijdig aan dit robuuste watersysteem
kunt bouwen met andere gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen in (het landelijk gebied van)
Twente. Tenslotte zien waterschap en gemeenten
de gemaakte gevisualiseerde analyse als zeer
bruikbare praatplaat om met andere partners
het gesprek over water als onderlegger vorm
te geven. Dit kan verschillende partijen helpen
bij de totstandkoming van omgevingsvisies en
visies op het buitengebied. Het materiaal legt
een basis en inspiratie voor hoe je in Twente tot
een robuust watersysteem én tot bijpassend
ruimtegebruik komt.
meer informatie:
land-id.nl
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Hilversum

Het klimaat verandert, onze samenleving verandert,
maar de verouderde gebouwde omgeving in naoorlogse
wijken verandert onvoldoende mee. In deze buurten is
ook een toename van ouderen te zien. Deze kwetsbare
groep inwoners ondervinden meer last van de nieuwe
extremere klimatologische omstandigheden (hetere
zomers). Met de ruimtelijke, sociale en klimatologische
herontwikkeling en verdichting van naoorlogse wijken
kunnen we inspelen op de woningnood en tegelijk de
leefbaarheid en gezondheid verbeteren.

Klimaatadaptief
verdichten voor
naoorlogse wijken
4
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Betrokkenen:
New Urban Networks +
Marta M Roy Torrecilla,
Mauro Parravicini, Harald
Mooij, Jeroen Bos, Aurora
Olto, Ondrej Suk, Martin
de Beun.
Urban Fluxus + Daniela
Maiullari.
Gemeente Hilversum +
Joost van den Tillaart,
Pieter de Vries, Joost de
Koning, Joost Volkers,
Natascha Heerschop.
De Alliantie + Tosca van
der Zijden, Jeroen van
Son.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
De huidige wijk Kerkelanden is geanalyseerd
vanuit sociaal-ruimtelijk perspectief en op
microklimaataspecten op een warme zomerdag
(≥28°C, 1 augustus, simulatie in het programma
ENVI-met).

Inzichten
De besloten, introverte stedenbouw met veel
stenige, snel opwarmende oppervlakken belemmert luchtverplaatsing (wind). Dit maakt de wijk
gevoelig voor oververhitting bij zomerse temperaturen. Ook is er weinig variatie in woningtype
en relatief veel woonoppervlak per bewoner.

Introverte buurt
Er zijn geen gevels of ingangen aan de
buitenzijde van de wijk, alleen bergingen,
blinde muren en schuttingen. Dit
resulteert in een lage leefbaarheid en
kwaliteit van de openbare ruimte.

Interpretatie opgave
Voor een bestaande na-oorlogse woonwijk met
een in Nederland veel voorkomende opzet is
onderzocht hoe de nadelige gevolgen van een
verwachte toename van de temperatuur kunnen
worden tegengegaan door het slim toevoegen
van woningen en wijzigen van de openbare
inrichting. Doel is om het introverte karakter, de
gebruikskwaliteit en de sociale veiligheid te verbeteren en een meer divers ecosysteem aan de
traditionele opzet toe te voegen.

Windsnelheid
De simulatie in ENVI-met laat zien dat
de introverte lay-out van de stempel de
windsnelheid drastisch vermindert (blauw
gebied <0,5 m/s).

Aanbouw

Groen versus verharding
Binnen de stempel er is te veel harde
bestrating, te weinig openbaar groen en
te veel ruimte ingenomen door de auto.

Aanvliegroute
In een aantal opvolgende ontwerpsessies hebben architecten en klimaatonderzoekers samen
met de woningcorporatie en de gemeente verschillende scenario’s getest en geoptimaliseerd,
wat resulteerde in een duidelijk eindresultaat dat
ruimtelijk, sociaal en klimatologisch presteert.

4%

39%

groen publiek

verharding

Hoftopping

Samenvilla

Optopping

Splitsing

Luchttemperatuur
Tijdens de centrale uren van de dag dragen
geometrie, gebrek aan vegetatie en sterk
verharde oppervlakken bij aan hoge
luchttemperatuurwaarden (rode gebieden >30°C).
Verbetering
energie prestaties

Centrale parkeren
strategie

Natuuriclusiviteit /
biodiversiteit

65%

Monotypologie
Slechts één woningtypologie per stempel
die niet meer past bij de wensen van de
bewoners (meestal 65+).

alleenstaanden
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Human Thermal Comfort
Als resultaat van de gemiddelde stralingstemperatuur,
windsnelheid en luchttemperatuur, wijst de analyse
van thermisch comfort in het algemeen op een niveau
van grote hittestress (PET>34°C).
28

Verandering van
oppervlakte materiaal

Schaduw van
bomen

Fonteinen

Klimaatadaptief verdichten voor naorloogsewijken - New Urban Networks - Urban Fluxus - Gemeente Hilversum - De Alliantie

Verdichtingsstrategie
De verdichtingsstrategie minimaliseert sloop
en stimuleert circulaire
uitbreidingen, optoppingen en splitsingen van
bestaande woningen.
Deze ingrepen faciliteren tegelijk energietransitiemaatregelen op
bestaande gebouwen.
Strategische sloop
maakt nieuwe, circulaire
woontypen in hogere
dichtheid mogelijk.

Diversiteitsstrategie
Door woningen
voor nieuwe, andere
doelgroepen toe te
voegen, maken we de
wijk diverser. Ook meer
biodiverser en natuur
inclusiever, dankzij een
nieuwe parkeerstrategie
die ruimte maakt voor
een collectief groen
ontmoetingsgebied
voor buren, planten en
dieren.

Hittemitigatie
De strategie voor
hittemitigatie is erop
gericht de thermische
omstandigheden van
openbare ruimtes te verbeteren: vermindering
van sterk absorberende
materialen, vergroting
van de vegetatiebedekking en introductie van
fonteinen.
29

Uitwerking
Na toepassing van de eerdergenoemde maatregelen en door de bestaande situatie met het
nieuwe scenario te vergelijken, zijn de meest
opmerkelijke bevindingen bijna paradoxaal. Ten
eerste is het mogelijk om met de sloop van twaalf
huizen meer vierkante meters, meer huishoudens
(136) en meer gediversifieerde woningtypologieën toe te voegen. Deze minimale interventie
betekent niet alleen minimale overlast voor het
leven in de buurt, maar maakt ook het verdichtingsproces haalbaar en faciliteert de actualisering van de energieprestatie van de bestaande
gebouwen. Ten tweede vergroten de introductie
van nieuwe doelgroepen en de toename van

What’s next?
sociale veiligheid, een meer extraverte relatie
tussen de woningen en de openbare ruimte en
daarmee de leefbaarheid van de buurt. Ten derde
vermindert de aanwezigheid van de auto sterk
zonder parkeerplaatsen te verliezen.
Dit alles is mogelijk naast – en niet in plaats van
– meer groen, meer wateropname in de bodem,
meer bomen en dus al met al meer biodiversiteit.
Ten slotte blijkt uit de daaropvolgende microklimatologische evaluatie van het nieuwe scenario
dat de temperatuur tijdens hittegolven in ieder
geval één tot drie graden lager is in de openbare
ruimte, wat bijdraagt aan het comfort en het welzijn van (kwetsbare) bewoners.

‘De resultaten van dit
onderzoek zijn ook
toepasbaar op naoorlogse
wijken elders in Nederland.’
Joost van den Tillaart,
senior stedenbouwkundige Gemeente Hilversum

+142%

91

12

136

bestaande

gesloopt

toegvoegd

+59%
127

62

65

openlucht
parkeerplaats

overdekte
parkeerplaats

10%

49%

groen privé

groen publiek

119

4%

Herontwikkelingskaart. Multi-trajectproces langs de sociale, ruimtelijke en klimatologische overlappende assen.

Stempelwijk 2.0
Een nieuwe diverse
wijk met nieuwe
woningtypologieën die
tijdens de herontwikkeling
de sociale doorstroming
binnen de stempel
faciliteert. De nieuwe
parkeerstrategie biedt
collectief groen voor
de mensen en nietmenselijke bewoners. Dit
scenario wordt opnieuw
gesimuleerd in ENVImet om de verbetering
van de klimatologische
prestaties te evalueren.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Dit is geen definitief beeld of een ontwerpoplossing. De voorgestelde herontwikkelingsprincipes
vormen een matrix van mogelijkheden (sociaal,
ruimtelijk en klimatologisch). Deze kan het transformatieproces voor de woningbouwcorporatie
en de gemeente vergemakkelijken. De transitie
is geen lineair proces, maar een proces met

meerdere fases en met verschillende ontwikkelingspaden. Voor de gemeente en de woningcorporatie kan dit onderzoek naar deze stempel als
bouwsteen dienen voor een visie op de hele wijk.
Onze verdere ambitie is om de resultaten en methodologie te ontsluiten, zodat ze toepasbaar zijn
in andere, vergelijkbare naoorlogse buurten.
meer informatie:
www.newurbannetworks.eu

Klimaatadaptief verdichten voor naorloogsewijken - New Urban Networks - Urban Fluxus - Gemeente Hilversum - De Alliantie
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Zuid-Holland
Regionaal Riool koppelt de vervangingsopgave van
de riolering in Zuid-Holland aan actuele thema’s als
klimaatadaptatie, bouwopgave en bodem. In het
opschalen van deze opgave naar regionaal niveau
ontstaan kansen voor een sterk narratief; een narratief
dat tot nog toe ontbrak. De kern: het in kaart brengen,
agenderen en visualiseren van een urgente en
onderbelichte opgave.

Regionaal Riool
5
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Hoofdriool stad
Gemengd riool

Hemelwater afvoer

Hoofdriool stadsrand

Gemengd rioolstelsel stadsranden
Waterpark IJsselmonde

Bouwopgave
RWZI
In- uitlaatpunt

Betrokkenen:
Buro UFO + Bram van
Ooijen, Angela Kortleven.
OBSCURA + Jens
Jorritsma.
Provincie Zuid-Holland +
Helmut Thoele.
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Analyse

Visie
Interpretatie opgave
Regionaal Riool koppelt de vervangingsopgave
aan drie grote opgaven in de provincie;
woningbouw, klimaat en bodem. Nieuwbouw
vraagt om extra afvoercapaciteit van het
riool. De meeste stelsels zijn niet op deze
belasting berekend. Dit vraagt om een andere
houding ten opzichte van water; vasthouden en
benutten in plaats van afvoeren en verspillen.
Klimaatverandering zorgt in de bestaande stad
voor overlast. Door hemelwater af te koppelen
en in te zetten als ontwerpcomponent kunnen
we overlast beperken en het bestaande systeem
ontlasten. Door de vervangingsopgave te
koppelen aan thema’s als bodemdaling, ecologie
en waterkwaliteit kunnen systeem en bodem
beter op elkaar worden afgestemd.

‘Door te kijken naar
aanlegjaar van riolering,
bodemtype en bouw
jaar van woningen is de
aankomende vervangings
opgave in kaart gebracht.’

Legenda
Hoofdriool
Riolering
Zuiveringsgebied
AWZI
Rioolgemaal
Zand
Klei
Veen

Aanvliegroute
In de eerste fase hebben we de opgave en het
systeem in kaart gebracht. Waar is het riool
verouderd en welke wijken zijn toe aan een
onderhoudsbeurt? Voor de invenarisatie is GISdata van Rioned samengebracht met ruimtelijke
data (PZH). Input vanuit de tussenbijeenkomsten
hebben we gebruikt om de analyse aan te
scherpen. Samen met een rioolbeheerder zijn
kansen voor systeemverandering verkend. Na
het in kaart brengen van de vervangingsopgave
is met provincie Zuid Holland verkend welke
urgente opgaven gelinkt kunnen worden
aan de vervangingsopgave. De uitkomsten
van het onderzoek worden in de laatste fase
samengebracht in een animatie, waarmee de
opgave voor een breder publiek inzichtelijk wordt
gemaakt. Deze wordt gepresenteerd tijdens een
afsluitende presentatie bij de provincie.

Levensduur riolering

Wonen

Bodem

Hittestress en wateroverlast vormen een
bedreiging voor de leefbaarheid van steden. Het
lokaal vasthouden van water wordt noodzakelijk.

De bouwopgave legt zware druk op de capaciteit
van het rioolstelsel. Hierdoor wordt herverdeling
van waterstromen noodzakelijk.

Zoetwatertekorten, droogte en bodemdaling
vragen om fundamentele ingrepen in de water
keten en een radicale transformatie van het
landschap.

VASTHOUDEN
Hemelwater afkoppelen van het rioolsysteem.
Groen-blauwe netwerken op stadsniveau.
Water gebruiken voor hergebruik, verkoeling en
vergroening van stadswijken en stadscentra.

BUFFEREN
Inspelen op langere periodes van droogte.
Afwateren op nieuwe ‘stadsbuffers’, opper
vlaktewater aan de randen van steden. Kansen
voor recreatie, natuur en versterken stad-land
relaties.

ZUIVEREN
Een natuurlijke schakel tussen AWZI en
oppervlaktewater. Versterken natuurwaarden
en biodiversiteit. Ruimte voor recreatie,
waterberging, en natuurontwikkeling.

Wijken op veengrond
Bouwjaar: 1980-2000

Wijken op klei
Bouwjaar: 1960-1980

Wijken op zand
Bouwjaar: 1900-1940

Achtergrond en vertrekpunt
In de provincie Zuid-Holland ligt naar
schatting 17.000 km riolering. Een riool
gaat gemiddeld zestig jaar mee. Een
groot deel van het huidige rioolstelsel is
aangelegd in tussen 1960 en 1980. Dit
betekent dat een aanzienlijk deel van
het riool de aankomende decennia aan
vervanging toe is.

Inzichten
Een belangrijke invloedsfactor op de
levensduur van een rioolbuis is de
bodemgesteldheid. Op een stabiele
zandlaag kan een riolering zo’n honderd
jaar mee. In een onstabiele veenbodem
zijn de meeste buizen na vijfendertig jaar
afgeschreven.

stad en dorp in de provincie zijn groot.
Rotterdam moet bijvoorbeeld over de
gemiddelde levensduur van het stelsel,
het riool twee keer vaker vernieuwen dan
Den Haag. Om een voorspelling te doen
welke rioolstelsels in de aankomende
twintig jaar aan vernieuwing toe zijn,
hebben we gewerkt met aannames per
bodemtype van de gemiddelde levensduur
van het riool. Voor veen veertig, voor klei
zestig en voor zand honderd jaar. De drie
bodemtypen zijn vervolgens vergeleken
met het bouwjaar van woningen. Deze
analyse geeft een vrij gedetailleerd beeld
van de gebieden waar de komende jaren
rioolvervanging plaatsvindt.

De kosten voor deze vervangingsopgave
zijn fors en bedragen in de provincie naar
schatting zo’n 300 miljoen euro per jaar.
Regionaal Riool verkent deze opgave en
koppelt deze aan ingrepen in ruimte en
systeem.

Op basis van deze gegevens is een
redelijk nauwkeurig beeld te maken van de
vervangingsopgave. In de provincie is het
aandeel veen in de bodem relatief groot,
wat betekent dat gemeentes hun riool
vaker moeten vervangen dan gemeentes
op zandgronden. De verschillen per
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Andere omgang met water

Regionale opgaven

Klimaat
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Uitwerking
In drie voorbeelduitwerkingen laten we zien hoe
het riool sturend kan zijn in de aanpak van bovengrondse opgaven; een koppeling tussen nieuw
ruimtegebruik en een andere omgang met water.
Van alle Nederlandse steden heeft Den Haag
het sterkste warmte-eiland effect. Om dit aan te
pakken, zetten we de vervangingsopgave van het
riool in. Op buurtniveau wordt water afgekoppeld,
vastgehouden en hergebruikt. Wijken met een
vervangingsopgave koppelen we aan groenblauwe structuren op stadsniveau en dragen hun
steentje bij aan stadsverkoeling.
De verstedelijkingsopgave in Rotterdam is groot.
Nieuwe woningen zorgen voor capaciteitsproblemen op het bestaande riool. Grote delen van het
rioolstelsel aan de stadsranden zijn gemengd en
aan vervanging toe. Hemelwater in deze buurten

What’s next?
kan worden afgekoppeld voor capaciteitsverlichting op het resterende netwerk. Dit bespaart bovendien op investeringen in het stelsel als gevolg
van de woningbouwopgave. Het hemelwater aan
de randen van de stad zetten we in om het eiland
van IJsselmonde te vernatten en de relatie tussen stad en ommeland opnieuw vorm te geven.
In de Alblasserwaard is bodemdaling een groot
probleem. De veenrijke grond oxideert, waardoor
de bodem daalt. Het gezuiverde water van de
RWZI’s, dat op de Lek en Waal wordt geloosd, kan
hier een betekenisvolle rol spelen. De continue
bron van water kan als reservoir dienen en met
een ‘waterharmonica’ worden opgewaardeerd tot
schoon oppervlaktewater. Het rioolwater kan op
deze manier worden gebruikt voor vernatting van
het veen en zo nieuwe vormen van landgebruik
introduceren.

‘Een zuiverend landschap als natuurlijke
schakel tussen AWZI en opper
vlaktewater; meekoppelkansen voor
bodem, ecologie en waterkwaliteit.’
Legenda

Hoofdriool
Riolering
Waterharmonica
AWZI
Rioolgemaal
Inlaatpunt

broedplaats
natte teelt
seizoensbuffer

Hoofdriool
AWZI
Rioolgemaal
4

Wijk met vervangingsopgave

Hoofdgroenstructuur Den Haag
Klimaatstraten
Wijkbuffer

Hemelwaterplein
Koelplein

Waterharmonica XXL
Natuurlijke nazuivering van AWZI-effluent via een zuiveringslandschap. Met relatief lage inzet van techniek kunnen de natuurwaarden en biodiversiteit in de
Alblasserwaard worden verhoogd. De constante stroom van water kan bijdragen aan het verhelpen van het zoetwatertekort en bodemaling in het gebied.

Volgende stappen en aanbevelingen
Regionaal Riool geeft inzicht in de koppelkansen
van rioolopgaven vanuit een stedenbouwkundige
bril. De onderzoeksresultaten zijn geen panklare
recepten om direct mee aan de slag te gaan,
maar bedoeld om een onderbelicht onderwerp
inzichtelijk te maken en als ruimtelijk vraagstuk
te agenderen. De voorbeelduitwerkingen zijn
bedoeld als vingeroefening, om grip te krijgen op
het complexe samenspel tussen (riool)systeem
en ruimte (onder- en bovengrond).
Het inzichtelijk maken van de ondergrondse systeemwereld is een uitdaging op zich. Om gericht
uitspraken te kunnen doen over het functioneren
van een stelsel, is passende argumentatie nodig, één die verder gaat dan ruimtelijke kwaliteit
alleen. De vervangingsopgave en het capaciteits-

Een verkoelend netwerk
De vervangingsopgave van het riool gekoppeld aan het bestrijden van het hitte-eiland effect. Een groenblauw netwerk verbindt wijken met een
vervangingsopgave aan de bestaande groenstructuren van Den Haag. Een ring van koele openbare ruimtes en straten waar hemelwater zoveel mogelijk
wordt vastgehouden en hergebruikt.
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vraagstuk van de stelsels zijn hierbij een interessant vertrekpunt.
Vanuit regionaal perspectief kan de vervangingsopgave in verschillende transities over de bestuurlijke grenzen van gemeente en waterschappen, een rol van betekenis spelen. De actuele
(bouw)opgaves in de regio zetten bestaande
stelsels onder druk. Het inzichtelijk maken van
de knelpunten in woningbouwontwikkeling is
een kansrijke aanpak. Vanuit een ruimtelijke- en
systeemanalyse kan worden bekeken hoe lokaal
concrete aanpassingen aan het rioolsysteem
kunnen worden verbonden met de bovengrondse
opgaven.
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Eindhoven

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor
middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in en rondom
de gemeente Eindhoven. De locatie, gelegen aan de
Sterrenlaan, telt ongeveer 4200 leerlingen verspreid over
vier gebouwen. Het Summa kent uitdagingen op het vlak
van klimaatverandering, mobiliteit en maatschappelijke
betekenis. Dit onderzoek laat zien op welke manier deze
verschillende opleidingsgebouwen kunnen samensmelten
tot een toekomstbestendige leeromgeving.

6
		
Water en klimaat, Stad en dorp

Samen Summa

Betrokkenen:
Felixx Landscape
Architects & Planners +
Elan Redekop, Tijme
Scholten.
Summa College +
Martine Tornij, Madeleine
Halgreen, Ronny
Borgsteede.
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Analyse

Visie

Probleemstellingen van het huidige Summa College - beeld: Felixx

Utilitair gezicht van de buurt

Afgesloten terrein met hekwerken

‘Het Summa kent
uitdagingen op het vlak
van klimaatverandering,
mobiliteit en maatschappelijke betekenis.’

Interpretatie opgave
Het Summa College zoekt een visie en aanpak
voor de transitie naar een toekomstbestendige
leeromgeving. Een belangrijk doel is het enthousiasmeren van studenten, leraren, stakeholders
en omwonenden voor deze transitie, door middel
van concrete ingrepen en verleidende inspiratiebeelden. Dit startdocument biedt een plan van
aanpak die ook ingezet kan worden op andere
MBO locaties in Nederland. De Sterrenlaan locatie dient als een voorbeeldproject als resultante
van het onderzoek om de start van de transitie
visueel zichtbaar te maken.

Aanvliegroute
De visie houdt rekening met zowel de ruimtelijke
als beleidsmatige context van Eindhoven. Op de
schaal van de wijk en de buurt is er onderzoek
gedaan middels thematische raamwerkkaarten.
Er is naast de deskresearch een participatief proces opgezet. Samen met studenten, docenten
en omwonenden zijn er een tweetal workshops
georganiseerd. Naar aanleiding van een buurtwandeling zijn 12 probleemstellingen geformuleerd. Tijdens een gezamenlijke workshop zijn
12 ambities bepaald die reageren op deze probleemstellingen.

Vier losse college gebouwen
Klimaattoolbox voor een toekomstbestendig Summa College - beeld: Felixx

Geen relatie met de ‘Oude Gracht’

Sterrenlaan als barrière

Veel verhard oppervlak

Terrein vol met parkeren

Gebrek aan gedeelde functies

Terrein zonder verblijfskwaliteit

Achtergrond & vertrekpunt
De vier panden aan de Sterrenlaan functioneren onderling niet goed samen. De
buitenruimte wordt gedomineerd door verharding, hekwerken blokkeren de interactie
tussen de gebouwen en het ontbreekt aan
goede verblijfsruimte. De ambitie is een
klimaatbestendig en openbaar terrein, dat
niet alleen voor studenten en docenten
toegankelijk is, maar ook voor de buurt.
Vijf onderzoeksthema’s (klimaatadaptatie,
beleving, biodiversiteit, gezondheid en sociaal) vormen de basis voor een toekomstbestendige leeromgeving.

Inzichten
Het Summa College heeft de ambitie om
zijn terreinen meer maatschappelijke betekenis te geven. Hierbij wordt gedacht aan
meer connectie met de omgeving. Het traject dat de afgelopen periode is doorlopen,
heeft ons inzichten gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Een van die inzichten is dat er niet voor niets een fysieke
scheiding ligt tussen de buurt en het Summa College. Het begrip ‘goede buren’ wordt
namelijk niet in de volle breedte herkend.
De buurt ervaart studentenoverlast en de
studenten hebben weinig met de buurt. De
vraag of het Summa College dan ook niet
moet afzien van een sterke verbinding met
de omgeving is daarom

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2

Weinig nestgelegenheden

Groene daken

Groene gevels

Geveltuinen

Bomen planten

Tuin / Park

Bioswale / Wadi

Retentievijver / Waterplein

Opvang regenwater

Permeabele bestrating

Stadslandbouw

Nestgelegenheden

Energieopwekking & opslag

Onbetrouwbaar openbaar vervoer

Een rumoerig schoolterrein

gerechtvaardigd. Een gezamenlijke inspanning om de omgeving, inclusief het terrein
van het Summa College, klimaatadaptiever
en biodiverser te maken, blijkt wel haalbaar
en sluit meer aan bij de kracht van de wijk.
Vanuit deze gedachte samen optrekken zal
de sociale verbinding zeker verbeteren.
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Samen Summa / Summa College - Felixx Landscape Architects & Planners
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Uitwerking
De opgestelde klimaattoolbox biedt handvaten
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, beleving,
sociale interactie en beleving. Naast deze duurzaamheidsthema’s beoordelen we de tools op
tijd, investering, onderhoud en ruimtegebruik.
De scenario’s Laaghangend Fruit en Stip op de
Horizon laten zien hoe een toolscombinatie het
gebied kan transformeren.

What’s next?
‘Het Summa College:
Een groene gezonde
leeromgeving
dat als een park tussen
de wijken Oude Gracht en
Luytelaer ligt.’

Bijschrift Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.

Bijschrift
Ut andem earitat incit, cumquia conem. Da et,
consecto dolore minis magnihi liquam qui andis
niet ommodis inctium hariorepelia sandae.

Bijschrift
Ut andem earitat incit, cumquia conem. Da et,
consecto dolore minis magnihi liquam qui andis
niet ommodis inctium hariorepelia sandae.

Bijschrift
Ut andem earitat incit, cumquia conem. Da et,
consecto dolore minis magnihi liquam qui andis
niet ommodis inctium hariorepelia sandae.

Scenario Laaghangend Fruit
Het Laaghangend Fruit-scenario bestaat uit maatregelen die op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd. - beeld: Felixx

Plan Vervolg proces - beeld: Felixx

Scenario Stip op de Horizon
Het scenario laat zien hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Dit is geen vast eindresultaat, maar een aanzet dat kan meebewegen met nieuwe technologieën
of aangescherpte ambities. - beeld: Felixx
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Volgende stappen en aanbevelingen
De onderzoeksresultaten, toolbox en scenario’s
worden vastgelegd in een startdocument en gedeeld met de stakeholders. Voor de implementatie van de toolbox is verder technisch onderzoek
nodig en pilotprojecten op locatie. De opgehaalde kennis vormt de basis voor de uitvoering. Op
de Sterrenlaan wordt de methodiek getest en
Samen Summa / Summa College - Felixx Landscape Architects & Planners

verbeterd. Vervolgens kan deze kennis worden
gedeeld met andere MBO-organisaties. Voor
deze kennisdeling is een stappenplan beschreven dat start met het definiëren van uitgangspunten en randvoorwaarden. Aansluitend hierop kan
een ontwerp worden opgesteld.
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Den Haag

Koppelkansen natuur
en klimaatadaptatie bij
de energietransitie
7
		
Water en klimaat, Energie

In steeds meer steden worden warmtenetten aangelegd.
Dat brengt ook kansen met zich mee om de werkzaam
heden te combineren met andere maatregelen. In dit
onderzoek verkennen we de koppelkansen voor natuur
inclusiviteit en klimaatadaptatie bij de aanleg van een
warmtenet in Den Haag. Specifiek richten we ons op het
Wijkpark Transvaal, een populair en veelgebruikt park in
het hart van Den Haag.

Betrokkenen:
PosadMaxwan + Jan Gerk
de Boer, Zuzanna Sekula,
Froukje van de Klundert,
Andy Hendrikman, Jos
Kenter.
Nest architect voor de
dieren + Ingrid Sloots,
Jennifer de Jonge,
Caroline van Kessel.
Gemeente Den Haag
+ Claire van der Wal,
ManHin Lam, Wiebke
Klemm, Laurien Korst.
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Koppelkansen voor natuur en klimaatadaptatie bij de energietransitie / PosadMaxwan - Nest architect voor de dieren - Gemeente Den Haag
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Wijkpark Transvaal gaat op de schop voor de
aanleg van het warmtenet. Een kans om ‘werk
met werk’ te maken.

Visie
Inzichten
De hoge gebruiksdruk vraagt om synergie tussen
gebruiksfuncties en natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Het Transvaalpark vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Op het gebied
van klimaatadaptatie, leefklimaat en natuur
liggen er echter nog grote opgaven. Om binnen
de beperkte ruimte die aanwezig is van dit versteende park tot een aantrekkelijke plek met een
goed leefklimaat te komen, waar ook nog eens
grote opgaven als natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie landen, zullen ingrepen slim en efficiënt
gecombineerd moeten worden.

Scenario Natuurinclusief

Warmtenet
Voor de aanleg van het warmtenet wordt een werkstrook (rode
stippellijn) van zo’n vijftien meter breed gebruikt die kansen biedt voor
herinrichting van het park. Na realisatie is er minder mogelijk en geldt een
belemmeringsstrook van 4m aan weerszijden.

Wateroverlast
Op verschillende plekken in en rondom het park is tijdens piekbuien
wateroverlast te verwachten. Dat geldt met name voor het huidige
voetbalveld en de straten ten zuiden van het park. Ook de gebouwen daar
kunnen aangetast worden.

Scenario Klimaatadaptief

Context
Het park vormt een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk en is de
verbinding tussen twee belangrijke winkelgebieden: de Haagse markt en de
Paul Krugerstraat. Langs het park lopen onder andere een sterfietsroute en
een bomencorridor.
Meer lagen toevoegen maar wel
met behoud van sociale veiligheid

Hitte
Tijdens warme zomerdagen biedt het park voor bewoners geen verkoeling.
Integendeel, het is zelfs één van de warmste plekken. De materialisering
houdt veel warmte vast en de boomkronen zijn te klein om voldoende
schaduw te geven.

We brengen hiervoor ten eerste de mogelijke
natuurinclusieve en klimaatadaptieve ingrepen in
kaart aan de hand van twee thematische scenario’s, die gebaseerd zijn op gemeentelijk beleid
en ontwerpprincipes. Vervolgens gaan we op
zoek naar ontwerpoplossingen waarbij natuur
inclusiviteit, klimaatadaptatie, gebruiksfuncties
en het warmtenet gecombineerd kunnen worden.
Zodoende komen we tot een combinatiescenario
dat inzicht biedt in mogelijke koppelkansen voor
het Transvaalpark.

Voedsel voor dieren het hele
jaar door

Water bergen: 50% van de
jaarlijkse neerslag filteren en/of
hergebruiken

Hitteoverlast tegengaan: 50/50
verhouding schaduw - zon

Groen
Het groen in het park is gering. Slechts een klein oppervlak is niet verhard.
Er zijn zo’n twintig soorten bomen, maar het grootste deel daarvan is niet
inheems. Ecologisch scoort het park daarom laag.

Gebruik
Voor jonge kinderen zijn er speeltuinen, een kinderboerderij en een
verkeerspark. De jongeren kunnen sporten en er zijn veel zitvoorzieningen.
Er moet ook rekening gehouden worden met de looproutes, met name
tussen de twee grote winkelgebieden.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2

46

Het natuurinclusieve scenario is gericht op het
vergroten van de soortendiversiteit. Er wordt zoveel
mogelijk vergroend en planten worden gekozen
op basis van ecosysteemdiensten en nut voor
doelsoorten. Verharde elementen worden zoveel
mogelijk geplaatst boven het warmtenet.

We zorgen voor aantrekkelijke verblijfsplekken
en plaatsen strategisch bomen voor schaduw bij
speeltuinen, wandelpaden en zitgelegenheden.
Voor de wateropgave maken we gebruik van het
warmtenet-tracé: hier kan een waterberging komen die
in verbinding staat met andere waterbergingslocaties
langs het tracé.
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Uitwerking

What’s next?

In het combinatiescenario vinden we een grote
variatie aan beplanting waaronder een mix van
bomen met hoge ecologische waarde, die daarnaast zorgen voor schaduw en wateropname. De
structuur van het park wordt bepaald door het
warmtenet en de belangrijkste looplijnen.
De aanleg van dit warmtenet zetten we slim in

om ook andere grootschalige ingrepen te maken.
Voor natuurinclusiviteit kan het warmtenet bijdragen aan natuurverbindingen. Daarnaast kan
het warmtenet ook gecombineerd worden met
waterafvoer die water vanuit straten verbindt met
verschillende grote waterbergingslocaties.

1. Nestkasten

3. Urban Water
Buffer

Waterafvoer
Parken als buffers
Warmtenet als waterafvoer (boven)
Water kan uit de straten opgevangen worden
in een ondergrondse waterafvoer naar locaties
met bergingscapaciteit. Dit kan opgeschaald
worden met water van de gebouwen als deze
gerenoveerd worden.

1

2. Natuurvriendelijke
oevers

4

4. Terras in park

Warmtenet als natuurverbinder (onder)
Door groen toe te voegen in de straten waar
het warmtenet wordt aangelegd, kan er een
interessante extra natuurverbinder ontstaan,
mits er voldoende ruimte voor is in het
straatprofiel.

8
7

5. Tijdelijke
schaduwdoeken

3

2

5

6. Spelen met
water en groen

6

Te verbeteren verbinding
Nog te maken verbinding

7. Sportveld als
tijdelijke waterberging

8. Fruitbomen en
natuureducatie
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Combinatieontwerp
In het ontwerp zijn de
ontwerpoplossingen
van beide scenario’s
zoveel mogelijk
gecombineerd.
Groen heeft zowel
ecologische als
klimaatadaptieve
waarde.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Door slim ingrepen te koppelen, hoeft de straat
maar één keer opengelegd te worden, terwijl de
buurt er een hoop voor terugkrijgt. Dit vraagt
echter wel om een aanpak waarbij koppelkansen
vanaf het begin (onder andere via participatie)
worden geïdentificeerd en goed worden meegenomen in het ontwerp. De gemeente Den Haag
wil serieus aan de slag met het klimaatadaptiever

en natuurinclusiever maken van het wijkpark. Ons
advies is dan ook het gesprek aan te gaan met
verschillende afdelingen in de gemeente om op
een slimme en efficiënte manier te kijken naar het
verbinden van opgaven die extra waarde toevoegen aan het eindresultaat.
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Hattem-Oldebroek

Grootschalige duurzame energieopwekking zal in de
nabije toekomst steeds vaker een ruimtelijk probleem
vormen. Het jonge, aardgasvrije bedrijvenpark H2O is
bij uitstek geschikt om energieleverend te worden. Het
bebouwde en onbebouwde oppervlak op H2O willen we
benutten voor energieopwekking. Autarkie is daarbij
één van de oplossingen om onafhankelijk te zijn van
de op het park heersende netcongestie. Samen met
ondernemers in de transportsector zetten we stappen
van fossiel naar groene waterstof.

Masterplan H2O
Klimaat en Energie
8

Energie

zonnedak

recreatieve route

windturbines

bijensnelweg
zonnecarport

opwek dmv zonnepanelen
en/of verticale windturbines

wadi
H2 station
groene daken +
zonnepanelen

Betrokkenen:
SACON + Margret
Drok, Herman Pel, Paul
Reedeker.
PM Duurzaam + Jankees
Klapwijk, Jade Lemmink.
Gemeente Oldebroek +
Jeroen Korte
Bedrijvenpark H2O +
Piet Tulner.
Diverse ondernemers
Bedrijvenpark H2O +
Jan Bakker, Slagerij van
Guilik, Louman Group,
Luxury Bedding Company,
Yelloo, e.a.
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Masterplan H2O Klimaat en Energie/ SACON - PM Duurzaam
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Analyse

Visie
‘Duurzame opwekking
van energie vraagt ruimte:
H2O is bij uitstek geschikt
om een energieleverend
bedrijvenpark te worden.’

Stedenbouwkundig plan H2O bedrijvenpark
Het stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor wateropvang en groen.
Beeld: Rho

Interpretatie opgave
Door de ‘stip op de horizon’, het toekomstig,
energieleverend en natuurrijk H2O, te verbeelden, laten we zien welke kansen en mogelijk
heden er zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein. Dit toekomstbeeld is een wensbeeld,
dat ontstaat door stapsgewijze veranderingen
en verbeteringen die de komende jaren geïmplementeerd kunnen worden. De focus ligt hierbij
op duurzame elektriciteitsopwekking door zon
en wind, lokale energieopslag van energieoverschotten en op ruimte creëren voor beweging,
recreatie en biodiversiteit.

Aanvliegroute
We zijn gestart met een kansenverkenning voor
duurzame elektriciteitopwekking door zon en
wind, vanuit zowel energietechnisch, als ruimtelijk perspectief. Kansen zijn verbeeld met daarbij het beoogde milieu- en ruimtelijk effect per
schaalniveau en doelgroep. De uitkomsten zijn
voorgelegd aan ondernemers in een interactieve
sessie met als doel kennisoverdracht en het creëren van draagvlak. Met vijf ‘duurzame koplopers’
van H2O-bedrijvenpark is een verdiepingsslag
gemaakt, waarna het toekomstbeeld voor H2O is
geschetst.

Openbare ruimte
In de openbare ruimte is aan de randen van het park ruimte voor
natuurontwikkeling. Beeld: Rho

Impressie toekomstig energieleverend en natuurinclusief H2O bedrijvenpark
Zicht op H2O bedrijvenpark deel gemeente Oldebroek. Beeld: SACON

Zonnedak op bedrijfsgebouw
Veel ondernemers hebben hun bedrijfsgebouw al voorzien van PV-panelen.
Foto: MooiMerk

Achtergrond & vertrekpunt
H2O is een duurzaam, groen en klimaatadaptief bedrijvenpark. In de planopzet is
ruimte voor veel groen (mogelijkheid tot
infiltratie) en wadizones, die het overtollige
water kunnen afvoeren. Brede grasbermen,
wegbegeleidende bomen, hagen op de kavelgrenzen en brede, natuurlijk ingerichte
wadizones langs de Duurzaamheidsstraat
en de Zuiderzeestraatweg zorgen voor een
groene parkuitstraling. Deze stedenbouwkundige en beeldkwaliteitskaders bieden
een goede basis voor verdere verduur
zaming van het bedrijvenpark.

Huidige groene karakter Duurzaamheidsstraat
De grasbermen worden intensief beheerd, de wadizone extensief.
Foto: google maps

Inzichten
In de huidige situatie is H2O op jaarbasis
al energieneutraal, terwijl slechts 30% van
het beschikbare dakoppervlak benut wordt
voor elektriciteitsopwekking. Hierbij ontstaat netcongestie, die de netbeheerder
op korte termijn niet kan oplossen.
Veel ondernemers hebben het dak van
hun bedrijfsgebouw al voorzien van PV-
panelen. Voor verwarming wordt gebruik
gemaakt van warmtepompen of biomassa
(met bodem en/of zonnewarmte). Waar
mogelijk maken ondernemers gebruik van
elektrisch materieel in hun bedrijfsvoering.
Voor zwaar transport maken ze gebruik
van waterstof en is er de wens voor een
waterstofstation op de locatie.
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Ondernemers zijn trots op hun duurzame
bedrijfsbebouwing en het groene karakter
van H2O, maar missen recreatieruimte
(wandeling) in hun werkomgeving. Bij de
inrichting en beheer van het groen, op het
park en de eigen bedrijfskavels, kunnen
nog flinke stappen gezet worden.

Impressie toekomstig energieleverend en natuurinclusief H2O bedrijvenpark
Zicht op H2O bedrijvenpark deel gemeente Hattem. Beeld: SACON
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Masterplan H2O Klimaat en Energie/ SACON - PM Duurzaam
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Uitwerking

What’s next?

Er zijn diverse deelaspecten uitgewerkt, waarvan
hieronder enkele worden getoond. Er is gezocht
naar oplossingen, die zowel de omgevingskwaliteit als de biodiversiteit verbeteren en tegelijker
tijd de herkenbaarheid van H2O als duurzaam
bedrijvenpark versterken. Hierbij worden ook
verbindingen gelegd met de omgeving. Onder
nemers zijn uitgedaagd en geënthousiasmeerd
om (toekomstig) energieproducent te worden.

‘Vergroting biodiversiteit,
verbetering leefomgeving
en herkenbaarheid van
een duurzaam H2O gaan
hand in hand.’

Waterstofstation
Waterstofstation nabij afrit A28 en toegang bedrijvenpark. Verkoop van groene waterstof uit lokaal opgewekte, groene stroom. Beeld: SACON

Mogelijkheden
verduurzaming en
energieopwekking
Kansen en mogelijkheden
om (extra) elektriciteit op
te wekken op de eigen
kavel met zonnepanelen
op dak en gevel en/of
kleinschalige windmolens
en vergroening van de
daken; inzichtelijk gemaakt
voor de ondernemers.
Beeld: SACON

Gezond bedrijventerrein,
ruimtelijk verbonden met
de omgeving
Mogelijkheden onderzoeken
voor het aanleggen van
een wandel- of struinpad
om het bedrijvenpark te
verbinden met de omgeving
en een aantrekkelijke
lunchwandelroute te
creëren.
Beeld: SACON
Foto: gemeente Oldebroek

Impressie Duurzaamheidsstraat als bijensnelweg

Bijensnelweg
De Duurzaamheidsstraat
loopt parallel aan de A28
en de A50 en ontsluit het
bedrijventerrein. Om deze
route aantrekkelijk te
maken voor mens en dier,
stellen wij voor tenminste
aan één zijde bloemen/
kruidenmengsels in te
zaaien. Deze ecologische
route heeft in potentie een
oppervlak van 6.000 m2
(2.0 km * 3 m breedte).
Beeld: SACON
Van verstening naar
vergroening
Inrichting van de eigen kavel
met gevarieerde bloemrijke
beplanting versterkt het
groene karakter van H2O en
vergroot de biodiversiteit.
Aan de hand van
referentiebeelden is hierover
het gesprek gevoerd met de
ondernemers.
Foto’s (vlnr): Ginkel Groep,
Natuur en Milieu Overijssel,
ClimateMatters
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Zonnecarport
Zonnecarports vormen een zichtbaar onderdeel van de duurzame
uitstraling van het bedrijvenpark. Door dit dubbele ruimtegebruik kan de
opslagcapaciteit voor elektrische auto’s worden benut. Beeld: SACON

Volgende stappen en aanbevelingen
Op korte termijn zijn oplossingen voor netcongestie van belang. Individuele oplossingen voor
energieopslag bieden ruimte op het net en zijn
ook financieel aantrekkelijk wanneer de vergoeding voor terugleveren verdwijnt of zelfs geld
kost. Collectieve oplossingen voor opslag zijn
energetisch interessant, maar wettelijk nog niet
uitvoerbaar. Een mix van zon en wind dempt de
pieken. Transportondernemers op het terrein
zien kansen voor H2O als energiedrager.
Masterplan H2O Klimaat en Energie/ SACON - PM Duurzaam

Windturbines (Tulyp Wind 300 kW)
Tulyp Wind zijn middelgrote, verticale turbines. Een energiemix van zon
en wind levert gedurende het jaar minder piekbelasting. Om draagvlak
te vergroten, zouden naast de ondernemers ook omwonenden kunnen
participeren in het project. Beeld: SACON

Nabij de nieuwe afslag Wezep/H2O is een water
stofstation inpasbaar. Dit biedt (toekomstige)
mogelijkheden voor de productie en levering van
groene waterstof. Via het parkmanagement kan
het bedrijvenpark collectieve maatregelen tot uitvoering brengen. Op lange termijn blijft behoud
en versterking van het draagvlak voor verduur
zaming bij de ondernemers belangrijk.
meer informatie:
www.sacon.nl
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Noord-Holland

Grote delen van Noord-Holland kampen met een tekort
aan transformator- en verdeelstations. Daardoor
dreigen nieuwe woonwijken, supermarkten, bedrijven en
industriegebieden zonder stroomvoorziening te komen
zitten. Tijd voor een zorgvuldige locatiekeuze is er
nauwelijks. Het landschap dreigt kind van de rekening te
worden. In het onderzoek schetsen we een alternatieve
werkwijze. OHM laat zien dat het landschap juist sturend
kan zijn bij de ontwikkeling van onderstations en dat zo
‘nieuwe landschappen’ kunnen ontstaan.

OHM
9

Energie

De weg van de minste weerstand

Betrokkenen:
Bright +
Gerjan Streng,
Lotte de Koning.
Urban Synergy +
Laura de Bonth,
Jolanda de Jong,
Merel Gerritsen.
Provincie Noord Holland +
Camila Pinzon Cortes,
Wies Thesingh-Van Eijk.
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Analyse

Visie
‘Zorgvuldige inpassing en
integrale benadering zijn
nodig om de meervoudige
transities in onze beperkte
ruimte te laten landen.’

Interpretatie opgave
Met dit onderzoek laten wij zien op welke manier
de benodigde energie-infrastructuur onderdeel
kan zijn van een grotere gebiedsopgave en daar
een bijdrage aan kan leveren. Door vanuit een gebied te denken in plaats vanuit het object ontstaan
kansen voor ruimtelijke kwaliteit, en daarmee een
groter draagvlak.
Bij de grote transformationstations gaat het om de
vorming van ‘nieuwe landschappen’. De principes
voor de grotere stations zijn gekoppeld aan de
(toekomstige) ruimtelijke opgaven in de provincie
Noord-Holland.

Aanvliegroute
De locatiekeuze is doorslaggevend voor de inpassing en het ontwerp van een nieuw te plaatsen onderstation. Daarom hebben we eerst het huidige
proces inzichtelijk gemaakt via een beslisboom.
Op basis van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie introduceren we een nieuwe ‘ladder’ die
de locatiekeuze stap voor stap begeleidt en direct
de tweedeling tussen kleine en grote stations
zichtbaar maakt. Met de casus West Friesland
Oost zijn de ruimtelijke principes voor de kleinere
onderstations onderzocht. Bij de grote transformatorstations gaat het om de vorming van ‘nieuwe
landschappen’. De principes voor de grotere stations zijn gekoppeld aan de (toekomstige) ruimtelijke opgaven in de provincie Noord-Holland.

XL

L
M
S

Kleine stations
Voor het plaatsen van kleine stations, schaal S en M, ligt de ontwerpopgave
bij inpassingen in het landschap.

Grote stations
De grote stations, L en XL, overstijgen de maat en schaal van het
landschap. De ruimtelijke opgave is een aanpassing van het landschap.

S < 1 ha

M 1-3 ha

L/XL > 3 ha

1. Bestaande locatie uitbreiden

Verschil in schaal
Onderstations zijn verschillend in maat en schaal en kunnen worden
onderverdeeld in de schalen S (<1Ha), M (1-3Ha), L (3-10Ha) en XL (>10Ha).

nee

2. Transformatiegebieden
nee

Achtergrond en vertrekpunt
In Noord-Holland is dit probleem pregnant.
Alleen de komende jaren al zijn circa 10
nieuwe transformatorstations nodig en 27
verdeelstations. Daarbij moeten ook nog
eens 28 bestaande stations worden uitgebreid. Dat is op zich al lastig – vanwege het
gebrek aan beschikbare grond en stroperige planologische procedures –, maar de
tijdsdruk maakt het er niet makkelijker op.
Het grote gevaar is evenwel dat een snelle
en daardoor onzorgvuldige locatiekeuze
zich niet of slecht verhoudt tot de kern
kwaliteiten van het landschap ter plaatse.

De NOVI vraagt ons om ruimte meervoudig
te gebruiken. Eisen vanuit veiligheid
en gezondheid, en grote tijdsdruk in de
uitvoering maken het combineren met
andere (gebieds)opgaven op dit moment
ingewikkeld.
Inzichten
We hebben allereerst de onderstations in
verschillende categorieën ingedeeld. De
stations verschillen qua maat, schaal en
inrichting. De impact op de directe omgeving en het landschap is per type station
verschillend. De kleine stations kunnen
nog ingepast worden in het landschap
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vergelijkbaar met andere programma’s
die we kennen zoals schuren, sportvelden
of kassen. De grotere stations zijn al snel
vergelijkbaar met de oppervlakte van het
circuit van Zandvoort of de helft van het
Pummerbos. Dit vraagt om een aanpassing
van het bestaande landschap. Niet alleen
ruimtelijk zijn er verschillen; ook procesmatig volgen netbeheerders TenneT en
Liander ieder een eigen methode.
Daarom volgen wij ook twee verschillende ontwerpaanpakken. Een aanpak voor
de kleine stations en een aanpak voor de
grote stations.

3. Op bedrijventerrein of kassencomplex
nee

4. In bestaand stedelijk woongebied
nee

5. In zachte stad- of dorpsrand
nee

6. In bebouwingslinten
nee

7. Koppelen aan opgaande elementen
in het open landschap
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Ladder locatiekeuze
Hiermee maken we
inzichtelijk welke stappen
nodig zijn om de locatie
van het onderstation te
bepalen. De ladder start
bij bestaande locaties
en kijkt daarna naar
mogelijke koppelkansen.
Voor de kleine schaal
zijn vervolgens
mogelijkheden om de
stations ruimtelijk in te
passen volgens bepaalde
principes. Eerst in
bebouwd gebied en als
dat niet mogelijk is dan in
het landschap.
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Uitwerking

What’s next?

Ontwerprincipes kleine stations
Voor de S- en M-schaal stations zijn voor de
landschappelijke treden van de ladder inpassingsprincipes uitgewerkt. De inpassingen zijn afgeleid uit de kernkwaliteiten van het landschap. De
kernkwaliteiten staan beschreven in de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie voor het deelgebied
Zachte stads/dorpsrand

S In loze ruimte

in bestaand
raamwerk of ter
vervanging van
sportveld

Tegen randzone,
mits echt nog
onderdeel van
randzone

In een parkrand
met voldoende
volume

In loze ruimte
in bestaand
raamwerk of ter
vervanging van
sportveld mits
groot genoeg

In uitbreiding (park)randzone
mits integraal ontwikkeld met
uitbreiding (recreatie)gebied

Klimaatadaptatie:
Waterberging
L/XL - eigen structuur

Nieuw erf of ter
vervanging van
bestaande kas

Achter
bedrijfserf bij
bestaande kas

S - aaneengesloten

In of als
boomgaard

Achter erf als schuur
mits 1/3 openheid
behouden blijft

S - open/agrarisch
Achter erf als
schuur mits
1/3 openheid
behouden blijft

L/XL - open plek
Diverse soorten
hebben meer
kans om zich te
verspreiden

Als nieuwe lijn in
het landschap
waarbij het
waarschijnlijk
is dat ze al in
het landschap
voorkomen,
zoals een
inlaagdijk

M - aaneengesloten

Geclusterd
met nieuwe
technische
infrastructuur,
zoals een
gemaal

Open landschap

Tegen bestaande massa, mits er voldoende
massa aanwezig is, eventueel met uitbreiding

L/XL - steppingstone
Een nieuw gebied
waarbij de vegetatie
ondersteunend is
aan de vegetatie bij
het naastliggende
natuurgebied

De mantelzoomvegetatie wordt
vergroot

L/XL - open plekken
De mantelzoomvegetatie wordt
vergroot

L/XL - als buffer

Schakeltuin
verdeeld in
verschillende
kleine
schakeltuinen

Als buffer
tussen het
natuurgebied
en intensieve
activiteiten

Oud bos van
slechte kwaliteit
maakt ruimte voor
energie

In of als
boomgaard

L/XL - geclusterde technische bebouwing

S - losse bosschages in het open landschap

Natuurontwikkeling:
Natte natuur

Als nieuw erf

In of als
boomgaard

Nieuw erf of ter
vervanging van
bestaande kas

Natuurontwikkeling:
Bossenstrategie
Een nieuw gebied
waarbij de vegetatie
ondersteunend is
aan de vegetatie bij
het naastliggende
natuurgebied

L/XL - nieuwe lijn in het landschap

M - kassen/bedrijfspanden

Plaatsingsmogelijkheden van een onderstation
koppelen aan andere opgaven in Noord-Holland.
Met de ontwikkeling van stations ‘meeliften’ op andere gebiedstransformatie is niet alleen goed voor
het landschap maar vergroot ook het draagvlak.

L/XL - steppingstone

Als eiland binnen
het nieuwe
waterbergingsysteem

S - kassen/bedrijfspanden

Bebouwingslint

M

Ontwerpprincipes grote stations
Grote stations overstijgen de huidige maat en
schaal van het landschap. Door de locatie voor
inpassing groter te maken kan het onderstation
deel uitmaken van een gebiedstransformatie
waarbij verschillende opgaven samenkomen.

West-Friesland Oost. In dit gebieden kennen de
diverse linten een andere verschijningsvorm. per
lint moet anders naar de inpassing gekeken worden. Een heldere ladder zorgt voor een afweging
van locaties waarin ook het landschap als randvoorwaarden wordt meegenomen.

Door de kleine open plekken
te verbinden kunnen insecten
en kleine zoogdieren zich
beter voort bewegen

S - groep bos bij natuur en recreatiegebieden
In of bij bestaande massa,
eventueel met uitbreiding

Als nieuwe
bosschage

Oud bos van
slechte kwaliteit
maakt ruimte voor
energie

Nieuwe
bosschages zijn
ongewenst door
open landschap

Volgende stappen
Dit onderzoek richt zich op de landschappelijke
inpassing van al geplande stations. Toch
willen we de blik ook richten op de toekomst
na 2030 - waarin de beschikbaarheid van het
elektriciteitsnetwerk bepalend zal zijn voor de
ruimtelijke inrichting. Ontwerpend onderzoek is
nodig om een gedeeld taalgebruik te vinden

M - groep bos bij natuur en recreatiegebieden
Als nieuwe
bosschage

West-Friesland Oost
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voor techneuten, overheden en ontwerpers. In
een ruimtelijk provinciaal perspectief moeten
gevolgen van andere ruimtekeuzes voor het
energiesysteem in beeld gebracht worden
om afwegingen te kunnen maken en vraag en
aanbod ruimtelijk slimmer te positioneren.

61

Heeze-Leende

Wie kent ze niet, die snelwegpassages waar je je vooraf op kunt verheugen; waarvoor je misschien zelfs
even omrijdt? Zo’n passage willen wij veroorzaken met
AnderzijdsA67: ‘anderhalve minuut aan schoonheid en
verwondering langs de A67’ (=2,5km bij 100km/uur).
Tegelijkertijd verbeteren we de ecologie van het kwetsbare natuurgebied Strabrechtseheide, wekken we duurzame energie op, verbeteren we de waterhuishouding
én reduceren we geluid- en lichtvervuiling.

10
		
Energie, Natuur, Landbouw

AnderzijdsA67

Betrokkenen:
Beeldende kunst +
Paul de Kort.
Feddes/Olthof +
Femke Visser, Isabella
Hol.
WageningenUR +
Karlijn Kerstens.
TNO + Arno Eisses.
Altenburgh&Wymenga +
Eddy Wymenga.
Willems BV + Marcel Hol.
Sunrock + Daan Terlingen.
Yksi + Leonne Cuppen.
Staatsbosbeheer +
Jan Janse.
Gemeente Heeze-Leende
+ Michiel Hendrikx.
Gemeente Someren +
Clemens Dijcks.
Gemeente GeldropMierlo + Julie Jentjens.
Rijkswaterstaat +
Marco Bakermans.
Kunstloc Brabant +
Netty van de Kamp,
Hermelinde van Xanten.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Gemeente Heeze-Leende heeft het initiatief
genomen tot een energiecorridor langs het tracé
A67 tussen Eindhoven en Venlo.

Inzichten
Elektrische aandrijving vermindert de uitstoot
van autoverkeer, maar het geluid neemt, door de
toename van het gewicht van de auto’s, juist toe.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Een geluidscherm weert geluid, maar blokkeert
ook het zicht op het landschap. Met een expertteam op het gebied van geluid, ecologie, energie,
ontwerp én verbeelding formuleren wij een

antwoord op dit dilemma. AnderzijdsA67 is een
geluidwerende voorziening die een waaier aan
functies en kwaliteiten in zich verenigt.

NOORD

Inspiratie: de A1 snijdt door de Veluwe bij Apeldoorn
Onder onze teamleden, stakeholders en experts blijkt dit één van de
favoriete passages, waardoor dit voor ons een belangrijke inspiratiebron is
voor het ontwerpen aan AnderzijdsA67.

‘Schijnzicht’ verdubbelt het bermlandschap
Een spiegelwand als geluidscherm biedt de automobilist op de A67 een
spectaculaire ervaring tijdens de passage, terwijl het natuurgebied zelf haar
rustige, stille en natuurlijk karakter behoudt.

ZUID

Vorm faciliteert veel functies
Een modulaire (6x6x6 m), lichte en stabiele
constructie van duurzame materialen
ondersteunt de zonnepanelen, de spiegelwand,
vegetatie, nest- en schuilgelegenheid voor kleine
dieren, vogels en vleermuizen.

Opwekcapaciteit zonne-energie
Beide zijden samen bedraagt 3 ha aan
zonnepanelen en levert totaal 4,5 mW energie.
= ± 1.250 huishoudens
= 2x aantal huishoudens van Lierop

Nestkasten
voor vogels

Biodiversiteit en wateropvang
Per jaar wordt ±18.000 m3 regenwater naar het
omliggende landschap geleid en vermindert
verdroging van het heide - en agrarische
landschap.

Openheid voor vleermuizen
om vrij te kunnen uitvliegen
Nestkasten voor vleermuizen
Takken en stronken als
schuilgelegenheid voor kleine
zoogdieren en amfibieën

STRUWEEL

Sporkehout
Wilde Gagel

Droogschraal grasland

Januari

Struikheide

Februari

Ondertunneling en ruimte onder het scherm
als vluchtgelegenheid voor kleine dieren

Extensief beheer

Geen vangrail

Middenschraal grasland

ZUID

Struweel /

NOORD
‘Landscape of fear’

Natuurlijke invulling constructie:
habitat voor diverse diersoorten

14,5 mtr obstakelvrije zone

Sporkehout

Maart

Wilde Gagel

April

Mei

Dopheide

Juni

Bloemen, struweel en dood
materiaal voor vlinders,
insecten en kleine dieren

Jeneverbes

Juli

Augustus

Kruipbrem

September

Oktober

Brem

November

December

Natuurlijke invulling constructie:
struweel, korstmossen, varens

Artificiële invulling constructie:
integratie schaapskooi voor mobiele kudde

Semi-natuurlijke invulling constructie:
pergola voor klimplanten

Artificiële invulling constructie:
‘tiny house’ met zicht op het landschap

Artificiële invulling constructie/ kunstwerk:
Verkeersgeluid wordt plaatselijk ervaren aan de andere, de stille zijde van het scherm

Dophei
Stekelbrem
Struikheide

Jeneverbes
Kruipbrem

GRASSEN

Brem

Bochtige smele
Glanshaver
Rood zwenkgras
Schapengras
Kamgras

Gewoon reukgras

Gewoon struisgras

AnderzijdsA67 veroorzaakt een veilig, ruim en vooral mooi bermlandschap dat ook nog wordt verdubbeld in haar spiegelbeeld.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie #2

64

AnderzijdsA67 / Paul de Kort beeldend kunstenaar - Feddes Olthof landschapsarchitecten

65

Uitwerking

What’s next?

Tijdens de passage van de Strabrechtse heide
doorsnijdt de A67 vier karakteristieke landschappen; hei, ven, agrarisch veld en bos. AnderzijdsA67
geeft een kwaliteitsimpuls aan deze iconische
landschappen. Tegelijkertijd brengen we een veilig,
ruim en vooral mooi bermlandschap tot stand dat in
spiegelbeeld wordt verdubbeld.

Hei

heide en pijpestrootje
struweel van brem en gagel

‘Wat geluid weert,
versterkt het
landschap.’

schapen als natuurlijke beheerders

jeneverbes

dood hout is ecologisch waardevol

Geldrop Mierlo
A67

Strabrechtsheide

Aansluiting en opslag
Door het ontbreken van bebouwing in natuurgebieden is het een uitdaging
om netbeheerders en ontwikkelaars tijdig in het proces mee te nemen om
te zoeken naar lokale aansluitingsmogelijkheden en duurzame opslag.

The bigger picture
Binnen AnderzijdsA67 beschouwen we de snelweg als een één
landschappelijk systeem. Dit brengt gecompliceerde eigendomskwesties
en belangen met zich mee. We moeten leren over grenzen heen te kijken en
te zoeken naar gedeelde wensen en kansrijke samenwerkingen.

Betrek gebruikers
Om betrokkenheid van frequente gebruikers te promoten moet Anderzijds
A67 beleefbaar zijn. Denk aan recreatieve routes of een B&B/schaapskooi
geïntegreerd in het kunstwerk. De exacte invulling vraagt om verder
onderzoek waarin gebruikers kunnen meedenken over de uitwerking.

Wetgeving
Anders dan nabij bebouwing ontbreekt er regelgeving voor snelweggeluid
in natuurgebieden, terwijl dieren er aantoonbaar stress door ervaren.
Onderzoek toont aan dat er onder 40dB geluidsbelasting geen negatieve
invloed is op fauna. Wij pleiten ervoor om deze grens te hanteren.

Karakteristiek visitekaartje
Het meest kenmerkende landschap binnen dit gebied zijn de prachtige stukken
hei. Door te investeren in innovatief beheer en diverse beplantingssoorten
helpen wij verdroging tegen te gaan en invasieve
soorten terug te dringen.

Ven

heidevennen

dood hout is ecologisch waardevol

waterlobelia en waterbies

pijpestrootje en heidestruweel

Geldrop Mierlo
A67

Strabrechtsheide

bestaande, of aangebrachte leemlaag onder het
ven zodat water wordt vastgehouden

Ecologische waterbuffer
Het gebied werd in het verleden gekenmerkt door velen vennen. Op deze
voormalige locaties introduceren wij nieuwe vennen die zich voeden met
regenwater vanaf de dakconstructie van AnderzijdsA67.
Hiermee gaan we verdroging tegen en stimuleren we bijzondere venecologie.

Veld

akkersloot als waterbuffer

bloem- en kruidrijke akkerrand

natuurvriendelijke oevers

irrigatie vanuit de akkersloot

klokjesgentiaan en klein warkruid

extensive landbouw en natuurbeheer

Geldrop Mierlo
A67

Strabrechtsheide

Toekomstbestendige landbouwnatuur
Met Anderzijds A67 dragen wij bij aan het ontwikkelen van een duurzaam
agrarisch landschap. Een nieuwe akkersloot, gevoed door regenwater vanaf
de kunstwerkconstructie, levert buffercapaciteit tijdens droogte en bloemrijke
bermen en oevers helpen bij het bestrijden van plagen.

Bos

Volgende stappen en aanbevelingen
Gemeente Heeze-Leende heeft een plan van
aanpak opgesteld en voorgelegd aan de andere
gemeenten langs het tracé Eindhoven-Venlo.
Aangesloten gemeenten onderzoeken de mogelijkheden binnen hun tracé. Vervolgens stemmen

variatie in beplantingssoorten; naald- en loofbomen
onderhoud/snoei van bomen
tot onder midwinterzon-lijn

variatie in beplantingshoogtes;
onderbegroeiing, struweel en bomen

Geldrop Mierlo
A67

Strabrechtsheide

Rijk beleefbos
Door nieuw bos aan te planten, en huidige bosgebieden te verrijken met
diverse beplantingslagen en -soorten, dragen wij bij aan een rijke bosecologie.
Daarnaast zorgt het bewegende bladerdek voor ‘tegengeluid’ van het
voorbijrazende verkeer.
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we de uitkomsten onderling af in één samenhangend projectplan. Gemeente Heeze-Leende
heeft al gekozen, namelijk voor AnderzijdsA67.

meer informatie:
vimeo.com
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Haarlemmermeer
11
		
Energie, Natuur, Landbouw

Nieuwe Horizon,
integratie zon & landbouw

Met het project Nieuwe Horizon bieden we een nieuw
perspectief op de opwekking van hernieuwbare
energie in het akkerbouwgebied rond Schiphol. Het
is een verkenning van de praktische en ruimtelijke
mogelijkheden om de opwekking van zonne-energie te
integreren in een duurzaam landbouwsysteem én in de
open ruimte van het polderlandschap.

Betrokkenen:
Van Paridon x de Groot
landschapsarchitecten +
Ruut van Paridon, Karen
de Groot.
ROM3D + Willem Rienks.
Gemeente
Haarlemmermeer +
Vincent Bakker, Wim van
der Lee, Daan Koppenaal.
LTO Noord + Ton van
Schie.
Chint Solar + Wouter
Gulliker.
WUR + Bram Veldhuisen,
Wijnand Sukkel.
More PV + Evert Bende.
Agrariërs + Tony
Gijzenberg, Peter
Könst, Lars Kraak, Paul
Munsterman, Corne Rus,
Abraham Rus, Rene van
Schie, Jelle Vink.
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Analyse

Visie
‘Kunnen zonnevelden zo
ontwikkeld worden dat deze
de transitie naar duurzame
landbouw stimuleren?’

Zoekgebied RES
Het Schiphol-carré is zoekgebied voor circa 1.000 ha zonneveld.

Ontwikkeling: van monocultuur landbouw ...
Gangbare akkerbouw levert circa 16.800 euro per perceel per jaar op ...

Huidig principe inpassing zonnevelden
Met vrije lintzones en hagen langs de zonnevelden (op basis van BKP).

Interpretatie opgave
De focus in dit ontwerpend onderzoek ligt op de
ontwikkeling van concrete principes voor het
integreren van zon- en landbouwsystemen. Wat
is er mogelijk vanuit de zonnetechniek, vanuit
de verduurzaming van de akker- en de tuinbouw,
bijvoorbeeld in het Schiphol-carré of in Park21?
Het doel is één of enkele proefopstellingen te
initiëren, waarmee de systemen ontwikkeld en
gemonitord kunnen worden én de omgeving
wordt betrokken bij de opgaven die spelen in het
buitengebied.

meedraaiende
bi-facial zonnepanelen

... naar monocultuur zonneveld
... een zonneperceel levert circa 195.000 euro per jaar op.

vaste rijpaden

strokenteelt 3-5 stroken

Achtergrond & vertrekpunt
Het akkerbouwgebied bij Schiphol is in de
RES 1.0 aangewezen als zoekgebied voor
1.000 ha (!) zonneveld tot 2050. Hiervan is
300 ha al uitgegeven. Gelegen bij Schiphol
biedt dit grote zonnepark een kans om de
wereld de duurzame energieambities van
Nederland te tonen. Maar wat betekent
deze ontwikkeling voor de toekomst van
landbouw in de Haarlemmermeer?
Uit een voorgaand onderzoek van VPxDG
en ROM3D blijkt dat de landbouwbedrijven
in de Haarlemmermeer onder druk staan.
Het huidig landbouwareaal halveert
de komende periode door stedelijke
ontwikkelingen en zonnevelden. De
overblijvende agrariërs krijgen te maken

met versnipperde gronden en oplopende
pacht- en grondprijzen. De potentieel hoge
opbrengsten uit zonnevelden zijn voor
deze bedrijven aantrekkelijk. Echter, voor
de sector als geheel is een grootschalige
ontwikkeling van zonnevelden nadelig.
Er verdwijnt productiegrond en de hoge
opbrengsten uit zonne-energie (ruim
tien keer hoger dan uit landbouw) zullen
de grondprijzen verder opdrijven. Dit
speelt op een moment dat de landbouw
voor een grote verduurzamingsopgave
staat. Hogere grondprijzen leiden
tot een verdere intensivering van het
grondgebruik. Dit bemoeilijkt de transitie
naar kringlooplandbouw.
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Aanvliegroute
Voor het bijeenbrengen van de verschillende
kennisvelden hebben we werkbijeenkomsten
met landbouwexperts, zonne-experts, zonontwikkelaars, boeren, LTO, gemeente
Haarlemmermeer en andere betrokken partijen
georganiseerd; partijen die anders niet met
elkaar aan tafel zitten. Samen hebben we
verschillende opties en integrale modellen
ontwikkeld en afgewogen.

Van monoculturen
naar geïntegreerd,
meervoudig,
grondgebruik met
zon én landbouw
én biodiversiteit én
aantrekkelijk landschap

Inzichten
De transitie naar een duurzame
energievoorziening is urgent, maar een
duurzame voedselproductie in de nabijheid
van de stad is dat ook. Grond kan niet
meer alleen voor het één of alleen voor het
ander bestemd worden. De stapeling van
opgaven in buitengebied vraagt om een
integrale benadering.

Meerwaarde:
– Behoud landbouwareaal
en voedselproductie
dicht bij stad (90120% van gangbare
landbouw).
– Opwekking duurzame
energie (40%-80%
van monofunctioneel
zonneveld).
– Zonne-energie
financiert de transitie
naar een duurzame
kringlooplandbouw met
een gezonde bodem en
hoge biodiversiteit.
– Aantrekkelijk gevarieerd
landbouwlandschap.
– Participatie omgeving.
bij zon én landbouw.

De betrokken boeren zien meerwaarde in
het integreren van de opwekking van zonneenergie en duurzame landbouw in een
aantrekkelijk landschap. Met meerwaarde
voor bodem, water en biodiversiteit. Met
(een deel van) de opbrengsten uit zonneenergie is dit mogelijk.

70

water met bermen
en wandelpaden
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Uitwerking

What’s next?

De uitwerking is een verkenning van de
inpassing van verschillende zonnesystemen
binnen het landbouwkundig gebruik en open
polderlandschap. Met partijen zijn indicaties van
opbrengsten en mogelijk meerwaarde verkend.
Ieder systeem blijkt (voor bepaalde situaties)
mogelijkheden te bieden.

‘Antwoorden zijn in
theorie te geven, maar er is
een praktijkproef nodig om
te ervaren hoe het werkt.’
Ton van Schie, LTO Noord

Vergelijking systemen
Voorkeur van de meeste
partijen gaat (voorlopig)
uit naar kantelbare
bi-facial systemen,
omdat deze goed te
integreren zijn in het
akkerbouwsysteem en
financieel uitkunnen voor
de zon-ontwikkelaar.
Vanuit de boeren is er
ook interesse in rijdende
systemen, gecombineerd
met landbouwrobotica.
Systemen op hoogte
spreken aan vanwege de
hogere zonopbrengst
en de flexibiliteit onder
de panelen, bijvoorbeeld
bij het organiseren
van festivals in de
parkgebieden.
Vaste rijpaden
Trekkers met brede as
(3,15m)

Schaduwgewassen
– Aardappels
– Spinazie
– Sla
– Bonen
– Erwten
– Courgette
– Gras

Neutrale gewassen
– Koolzaad
– Asperge
– Wortels
– Rettich
– Ramanas
– Druiven
– Ui
– Bieten
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Beleving open polder landschap
Het landschap verandert. Van grootschalige monofunctionele akkerbouwgronden en zonnevelden, naar een kleinschaliger, gevarieerder
productielandschap met staande zonnepanelen in bloemrijke stroken en strokenlandbouw. Over en tussen de kantelbare zonnepanelen is er zicht op de
linten die de ruimte begrenzen.

Team
Werkbijeenkomst op Boerderij van de Toekomst.

Input
Bezichtiging nieuwe teelttechnieken en
materieel op Boerderij van de Toekomst.

Volgende stappen en aanbevelingen
Samen met Podium voor Architectuur
organiseren we een tentoonstelling en debat om
de politiek, meer boeren, bewoners én kinderen
bij dit project en de opgaven in het buitengebied
te betrekken. Doel is draagvlak creëren voor een
aantal proefopstellingen om ervaring op te doen
voor de volgende generatie zonnevelden.

Zongewassen
– Kolen
– Bieten
– Granen
– Maïs
– Gierst
– Bloemkool

Ontwerpend onderzoek
Verschillende opstellingen, landbouwvormen,
en benodigd materieel zijn samengebracht in
maquettes.

Er is een ‘nieuwe horizon’ voor het buitengebied
nodig; één die recht doen aan alle urgente
opgaven die er spelen. Uit ons project blijkt: de
energietransitie kan een integrale oplossing
stimuleren!

meer informatie:
www.vpxdg.nl
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Colofon

PROJECTTEAMS
Anderzijds A67
Paul de Kort (beeldende kunst), Feddes/
Olthof (Femke Visser, Isabella Hol),
Wageningen Universiteit (Karlijn Kerstens),
TNO (Arno Eisses), Altenburgh&Wymenga
(Eddy Wymenga), Willems BV (Marcel
Hol), Sunrock (Daan Terlingen), Yksi
(Leonne Cuppen), Staatsbosbeheer (Jan
Janse), gemeente Heeze-Leende (Michiel
Hendrikx), gemeente Someren (Clemens
Dijcks), gemeente Geldrop-Mierlo
(Julie Jentjens), Rijkswaterstaat (Marco
Bakermans), Kunstloc Brabant (Netty van
de Kamp, Hermelinde van Xanten).
Ecohof Noorderveer
Ecohof Noorderveer (Henk Luijt),
gemeente Zaanstad (Ariane Cruz),
STAcHE ARCHITECT (Eva Stache).
Klimaatadaptief verdichten voor
naoorlogse wijken
New Urban Networks (Marta M Roy
Torrecilla, Mauro Parravicini, Harald Mooij,
Jeroen Bos, Aurora Olto, Ondrej Suk,
Martin de Beun), Urban Fluxus (Daniela
Maiullari), gemeente Hilversum (Joost
van den Tillaart, Pieter de Vries, Joost
de Koning, Joost Volkers, Natascha
Heerschop), De Alliantie (Tosca van der
Zijden, Jeroen van Son).
Koppelkansen natuur en klimaat
adaptatie bij de energietransitie
PosadMaxwan (Jan Gerk de Boer, Zuzanna
Sekula, Froukje van de Klundert, Andy
Hendrikman, Jos Kenter), Nest architect
voor de dieren (Ingrid Sloots, Jennifer de
Jonge, Caroline van Kessel), gemeente
Den Haag (Claire van der Wal, ManHin Lam,
Wiebke Klemm, Laurien Korst).
Masterplan H2O Klimaat en Energie
SACON (Margret Drok, Herman Pel,
Paul Reedeker), PM Duurzaam (Jankees
Klapwijk, Jade Lemmink), gemeente
Oldebroek (Jeroen Korte), Bedrijvenpark
H2O (Piet Tulner), ondernemers
Bedrijvenpark H2O (Jan Bakker, Slagerij
van Guilik, Louman Group, Luxury Bedding
Company, Yelloo, e.a.)

REDACTIE
Astrid Aarssen (hoofdredactie)
Inge Schouten (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
Manon Mastik (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)

Meebewegen in Centraal Holland
Defacto stedenbouw (Anne Loes Nillesen,
Mona zum Felde, Lisheng Jiang, Yizhuo
Zhang, Ke Zhou), Waternet (Rob Koeze),
Staf Deltacommissaris (Jos van Alphen).
Nieuwe Horizon, integratie zon en
landbouw
Van Paridon x de Groot
landschapsarchitecten (Ruut van Paridon,
Karen de Groot), ROM3D (Willem Rienks),
gemeente Haarlemmermeer (Vincent
Bakker, Wim van der Lee, Daan Koppenaal),
LTO Noord (Ton van Schie), Chint Solar
(Wouter Gulliker), Wageningen Universiteit
(Bram Veldhuisen, Wijnand Sukkel),
More PV (Evert Bende), agrariërs (Tony
Gijzenberg, Peter Könst, Lars Kraak, Paul
Munsterman, Corne Rus, Abraham Rus,
Rene van Schie, Jelle Vink).

GRAFISCHE VORMGEVING
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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
Dirk Oudes (Academie van Bouwkunst /
Wageningen University & Research), Paul
Roncken (provincie Utrecht / Wageningen
University & Research), Marjolijn Haasnoot
(Deltares).

OHM - de weg van de minste weerstand
Bright (Gerjan Streng, Lotte de Koning),
Urban Synergy (Laura de Bonth, Jolanda de
Jong, Merel Gerritsen), provincie NoordHolland (Camila Pinzon Cortes, Wies
Thesingh-Van Eijk).

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),

Regionaal Riool
Buro UFO (Bram van Ooijen, Angela
Kortleven), OBSCURA (Jens Jorritsma),
Provincie Zuid-Holland (Helmut Thoele).
Samen Summa
Felixx Landscape Architects & Planners
(Elan Redekop, Tijme Scholten), Summa
College (Martine Tornij, Madeleine
Halgreen, Ronny Borgsteede).
Twente op waterbasis
Waterschap Vechtstromen (Marieke
Duineveld, Erik Broeze, Bert Rozendaal,
Sjon Monincx), Twents Waternet (Rik
Meijer), Land-id (Inge Hoekstra, Rob Stuijt,
Astrid Stokman).
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Erik Pasveer (gemeente Amsterdam),
Onno Dwars (Ballast Nedam Development),
René Windhouwer (NS), Martin Guit
(gemeente Rotterdam), Alan Croes
(Tennet), Ytje Hiemstra (gemeenten
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen), Jan
van Reijen (Wetterskip Fryslân), Lenneke
Büller (projectleider gebiedsontwikkeling
Friese veenweidegebied Aldeboarn - De
Deelen), Ingrid Mulder (TU Delft), Corine
Erades (Synopel Architectuur), Dirkjan
Masman (Coöperatie Notter Zuna),
Lotte Caljé (Stipo), Karin Christof (UvA),
Harm van Dijk (G1000 Burgerberaad),
Jorren Scherpenisse (Nederlandse
School voor Openbaar Bestuur), Peter
Kuenzli (Gideon Consult), Karlijn de
Jong (Studioninedots), Michel Jager
(corporatie Woonservice), Merel Enserink
(Wageningen Universiteit), Michiel Roemer
(Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn),
Cornelis Mosselman (Bi-Jovira), Jasper
Dijkema (provincie Zuid-Holland), Coen van
Dedem (Stichting Voedselfamilies ZuidHolland), Bas van den Berg (Placebased
& Co), Lenard Vunderink (Co-Founder
Keilewerf, De Kroon Rotterdam, De
Hillevliet en Buurman-Rotterdam), David
Louwerse (gemeente Rotterdam), Birgit
Hausleitner (TU Delft), Walter de Vries
(gemeente Rotterdam).

PROCLAIMER
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Ruimte voor klimaat
en energie #2 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 11 binnen de Open
Oproep Ruimte voor klimaat en energie #2.
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 – augustus 2022.
Rechthebbenden van gebruikte illustraties
die niet 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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