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duurzaam bouwen draagt bij aan een beter milieu, dit is belangrijk voor ieder levend wezen.
elk organisme is opgebouwd uit cellen. een cel is de bouwsteen van ons bestaan.
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DUURZAAMHEID  

& KWALITEIT

Duurzaamheid is een breed onderwerp, want het 

gaat om veel meer zaken dan zonnecollectoren en 

windmolens. Duurzaamheid heeft te maken met 

maatschappelijk verantwoord leven, met goed 

zorgen voor de aarde en het milieu. 

De overheid stimuleert en faciliteert verduur

zaming met energieakkoorden, stimulerings

maatregelen en platforms voor kennisdeling. 

Technische mogelijkheden ontwikkelen zich snel. 

Slimme manieren van bouwen bieden kansen 

voor optimale benutting van zonneenergie, 

aardwarmte en hergebruik van materialen. 

EEn gElEidElijk procEs
De weg naar duurzaamheid is vooral ook een proces waarin we 
samen stappen zetten. Dat gebeurt met eigenaren van gebouwen 
en woningen, buurtbewoners, grote en kleine bedrijven en samen-
werkingsverbanden in vele variaties. Verduurzaming van onze leef-
omgeving gaat stap voor stap. Kennisdeling en inspirerende voor-
beelden zijn hierbij belangrijk. Het Gelders Genootschap betrekt 
steeds meer de factor duurzaamheid bij de advisering. Natuurlijk 
kijken wij hierbij graag door de bril van de ruimtelijke kwaliteit. Zorg 
voor ons erfgoed en ruimtelijke kwaliteit van woongebieden en 
landschap kunnen hand in hand gaan met verduurzaming. Er zijn in 
Gelderland mooie voorbeelden, maar ook een aantal uitdagingen. 

samEnwErkEn bij vErduurzaming
Te beginnen met een paar prachtige voorbeelden in Gelderland van 
samenwerkingsprocessen die hebben geleid tot duurzame plekken 
met kwaliteit. In het midden van de jaren ‘90 nam een aantal mensen 
het initiatief om te komen tot een volledig duurzame woonwijk. We 
kijken met een van de initiatiefnemers van toen, Marleen Kaptein, 
terug op de ontwikkeling van EVA-Lanxmeer in Culemborg. Wat zijn 
de succesfactoren en de risico’s?

Een ander voorbeeld van een vernieuwingsproces dat vooral 
door de bewoners zelf wordt getrokken, is de ontwikkeling van het 
terrein van het zwembad Beekhuizen in Velp. Een unieke plek met 
een lange geschiedenis, waar vernieuwing en duurzaamheid door 
de tijd heen een rode draad zijn gebleken. 

projEct ‘stroomvErsnElling’
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een urgent 
vraagstuk. Een mooi voorbeeld daarbij is het landelijke project 
Stroomversnelling. Het doel is om in korte tijd honderdduizenden 

woningen om te bouwen tot nul-op-de-meter woningen. Door een 
slimme financiële constructie wordt dit haalbaar voor vele huurders 
en eigenaren van seriewoningen uit de bouwperiode van de jaren 
‘60, ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Dat leidt onvermijdelijk tot een 
andere uiterlijke verschijningsvorm van deze woningen. Dit zien wij 
als kans voor de ruimtelijke kwaliteit! 

monumEntEn En duurzaamhEid
Een effectieve vorm van verduurzaming is het besparen van energie 
met maatregelen voor het goed isoleren van woningen en andere 
gebouwen. Voor monumentale gebouwen en beschermde stads- 
en dorpsgezichten vraagt dit om een zorgvuldige toepassing, 
omdat we ook de bijzondere waarde en uitstraling van de monu-
menten willen behouden. Wat kunnen we doen en waar moeten 
we aan denken? In deze beeldspraak tips en een voorbeeld uit de 
praktijk: de verduurzaming van landgoed Middachten in De Steeg.

impact van zonnEpanElEn
Duurzaamheid is ook het opwekken van energie met bijvoorbeeld 
zonnepanelen en windmolens. Voor het bereiken van de ambitie 
‘CO2-neutraal’ graag ‘hoe meer hoe beter’! Maar de concrete uit-
werking kan op verschillende manieren. Soms zijn de zonnepanelen 
in de architectuur opgenomen met als resultaat een mooi beeld, 
soms zie je een aantal op een dakvlak geplaatste collectoren die 
niets met de vormgeving van het pand te maken hebben. Zeker 
als het dan ook nog gaat om monumentale gebouwen in stad of 
dorp of boerderijen in het landschap, ontstaat er wel een aantas-
ting van ons cultureel erfgoed. Vanuit het Gelders Genootschap 
wordt in die gevallen gezocht naar een oplossing, waarbij gebruik 
van zonne-energie en behoud van monumentale waarden wordt 
gecombineerd. 

Zonnepanelen zien we niet alleen op daken verschijnen; in het 
artikel ‘zon-op-erf’ een mooi voorbeeld van een win-win project 
in de Achterhoek. Een nieuwe business case voor vrijkomende 
agrarische bebouwing met winst voor de energieopwekking, 
asbestsanering en ruimtelijke kwaliteit! Het solarpark ‘de Kwekerij’ 
in Hengelo (Gld) combineert de zonne-energie met een prachtig 
landschappelijk park met wadi’s en wilde bloemen. Een park om in 
te wandelen en te spelen. 

duurzaam (hEr)gEbruik van gEbouwEn
Herbestemming en transformatie van gebouwen is ook een vorm 
van duurzaamheid. Niet meer het verlaten van je gebouw als het na 
twaalf jaar financieel afgeschreven is, maar juist het zo lang mogelijk 
behouden van de functie of het realiseren van een nieuwe func-
tie zijn de opgaven van vandaag. Gelukkig is deze ontwikkeling de 
afgelopen tien jaar enorm toegenomen, zodat niet alleen monu-
menten maar juist ook andere gebouwen een veel langer bestaan 
kunnen krijgen. Het Gelders Genootschap is sterk betrokken bij 
deze ontwikkeling, vooral door de vele haalbaarheidsstudies die 
we –vaak samen met Nibag- voor gemeenten en particulieren uit-
voeren. 

Kortom, vele voorbeelden van uitwerking van het onderwerp 
duurzaamheid. We komen het in ons werk steeds meer tegen en 
we merken dat de bereidheid om duurzaamheid mee te nemen 
als ontwerpopgave toeneemt. Dat vraagt om veel creativiteit en 
vindingrijkheid bij het bouwen en ontwerpen. Duurzaamheid met 
behoud van (ruimtelijke) kwaliteit; wij denken dat die combinatie 
zeker mogelijk is en wij zullen in onze advisering die verbanden ook 
steeds weer leggen. Deze Beeldspraak met vele voorbeelden uit 
de praktijk is dan ook bedoeld als stimulans om samen deze uitda-
ging aan te gaan voor duurzaam bouwen met behoud van kwaliteit. 

02
D

u
u

rz
aa

m
h

ei
d

 &
 K

w
al

it
ei

t

b
ee

lD
sp

Ra
a

K /
02

03



05/
04

04



Directe aanleiding voor dit idee van de gemeente Bronckhorst, was 
een motie in de Gelderse Staten van 9 juli 2014 waarin gevraagd 
werd naar een nieuwe business case voor vrijkomende agrarische 
bebouwing. Onder regie van de Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM) is een verkenning opgesteld, waarin is ver-
kend welke bijdrage opwekking van zonne-energie op vrijkomende 
agrarisch erven kan leveren aan de energietransitiedoelstelling van 
de regio; dit onder gelijktijdige sanering van de asbest op de bebou-
wing en zorg voor ruimtelijke kwaliteit.

In de verkenning is gekeken naar verschillende aspecten zoals 
de omvang van de vrijkomende agrarische bebouwing met een 
asbestsaneringsopgave, beleid, financiering, kosten van de sane-
ring, kosten en opbrengsten van zonne-energie en overwegingen 
van stoppende boeren. De hoofdconclusie van de verkenning is dat 
de toepassing van zonnepanelen op de vrijkomende erven met een 
asbest saneringsopgave onder voorwaarden haalbaar is. 

Tot 2030 gaan zo’n 1500 agrariërs in de Achterhoek stoppen 
(prognose Alterra). Een deel van de erven zal worden hergebruikt 
op verschillende manier, maar circa de helft van deze erven komt 
met asbest vervuilde schuren en stallen leeg te staan. Dit vormt een 
risico voor de kwaliteit van het Achterhoekse landschap; verrom-
meling en verpaupering liggen op de loer. De verkenning Zon op Erf 
laat zien dat het bouwblok van deze 750 erven benut kan worden 
om een zonnenetwerk op te bouwen van 750 MW, de helft van het 
totale Achterhoeks elektriciteitsverbruik. In deze opzet worden de 
leegstaande schuren en stallen gesloopt en het asbest gesaneerd. 
De erven worden getransformeerd naar ruimtelijk goed ingepaste 
zonneboerderijen en de bewoner wordt zonneboer. 

Na de verkenning zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan met 
verdere uitwerking van de thema’s RO en landschap, fiscaal/busi-
ness case en techniek. De werkgroepen werken deze aspecten uit 

Christel steentjes

ZON OP ERF

Zonnepanelen in plaats van leegstaande schuren. 

De regio Achterhoek heeft de ambitie in 2030 

energieneutraal te zijn. De regio heeft deze 

ambitie gekoppeld aan andere uitdagingen zoals 

de (toekomstige) agrarische leegstand op het 

platteland, de asbestproblematiek, leefbaarheid 

en behoud van de ruimtelijke kwaliteit op het 

platteland. Zijn zonneerven een oplossing voor 

deze problematiek? 

aan de hand van een aantal cases. De ervenconsulent van het Gel-
ders Genootschap is gevraagd deel te nemen aan de werkgroep 
RO en landschap. Hoe ziet een zonne-erf eruit, welke invloed heeft 
het op het landschap en hoe erg is dat? Bedenk daarbij dat het 
wegplanten van zonnecellen de opbrengst niet ten goede komt. 
Hoe kunnen zonne-erven als nieuwe elementen bijdragen aan het 
versterken van de verschillende Achterhoekse landschappen? Aan 
de hand van een aantal cases worden er 3D modellen gemaakt. Uit-
gangspunt is niet verstoppen maar zonneboerderijen met kwaliteit 
die bijdragen aan het Achterhoekse (energie) landschap. 

De resultaten zijn gepresenteerd op de werkconferentie Zon op 
Erf op maandag 2 november waarbij met bestuurders, agrariërs, 
adviseurs, saneerders en andere partijen is bekeken of een pilot kon 
worden opgezet en wat daar voor nodig was. Deze conferentie was 
georganiseerd door Achterhoek Agenda 2020, AGEM en provin-
cie Gelderland.
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We kunnen er tegenwoordig niet meer 

omheen: zonnepanelen vormen steeds 

meer een blikvanger op het Nederlandse 

dakenlandschap. De verwachting is dat dit 

de komende jaren – ook gestimuleerd via 

rijks en gemeentelijke subsidies – steeds 

meer het geval zal zijn. Zonnepanelen 

zijn dan ook een effectieve en populaire 

manier om huishoudens duurzaam van 

Ogenschijnlijk willekeurig geplaatste zonnepanelen kunnen ernstig 
afbreuk doen aan het beeld van een gebouw en zijn directe omgeving. 
Dat geldt zeker voor monumenten of cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. Op deze pagina’s laten we daarom slechte, maar ook goede 
voorbeelden zien van plaatsing van zonnepanelen, zowel in Nederland 
als de ons omringende buurlanden.

Maurice bogie

DE INVLOED VAN 

ZONNEPANELEN OP 

DE KWALITEIT VAN 

GEBOUWEN

energie te kunnen voorzien. Toch valt er 

aan de esthetische verschijningsvorm 

van de panelen nog wel het een en ander 

te verbeteren, ondanks de voortdurende 

innovatie en de steeds verder verfijnde 

technieken en materialen.

goedfout
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Een dikke isolatieschil vormt de basis van de energiehuishouding 
van de woningen. Deze wordt gevormd door de zonnepanelen op de 
daken. Deze panelen zorgen zowel voor de electriciteit van de wonin-
gen, als voor de verwarming en warm water. De woningen hebben 
geen gasketels. De gemeente Ermelo wil met dit project laten zien dat 
het goed mogelijk is om dit soort woningen op grote schaal te gaan 
bouwen. Het is ook een mooie stap op weg naar het doel om in 2035 
een klimaatneutrale gemeente te zijn. Bijzonder is bovendien dat de 
woningen goedkoop zijn, met een v.o.n. prijs tussen de 161.000 en 
179.000 euro. Dat zijn prijzen die in Ermelo vrijwel niet voorkomen. 
Daarmee kwamen deze woningen binnen bereik van starters, met als 
gevolg dat 2/3 van de woningen is verkocht aan mensen jonger dan 
30 jaar. Ook werden met de aannemer (Van Wijnen Midden) afspra-
ken gemaakt over het inschakelen van het lokale bedrijfsleven bij dit 
project, waarmee het tevens een impuls gaf aan de lokale economie.

Jan van den bosch 
wethouder RO

DUURZAME WOONWIJK 

GROEVENBEEK-NOORD 

IN ERMELO
Op 17 september jl. vond in Ermelo de feestelijke 

oplevering plaats van de woonwijk Groevenbeek

Noord. Een wijk waarin 39 nulopdemeter 

woningen zijn gebouwd. Een voor de regio 

uniek project en ook landelijk nog bijna zonder 

voorbeeld. 

Stroomversnelling, een initiatief van vier bouwers en zes woningcor-
poraties, streeft naar het grootschalig transformeren van huur- en 
koopwoningen uit de jaren ’50-’80 naar Nul op-de-Meter-wooncon-
cepten met een energieprestatiegarantie voor bewoners. Alleen een 
industriële aanpak en een efficiënt bouwproces maken dit financi-
eel haalbaar. Reden waarom Stroomversnelling bij gemeenten pleit 
voor het vereenvoudigen van het vergunningverleningsproces. Het 
ideaalbeeld is een ‘Stroomversnellingskeurmerk’ dat staat voor het 
voldoen aan alle eisen en doelen van de Omgevingswet. Hieronder 
zou ook de toets op ruimtelijke kwaliteit (welstand) vallen.

samEnwErking
Het Team Ruimtelijke Kwaliteit, waar het Gelders Genootschap 
onderdeel van uitmaakt, wil waken voor een zeker kwaliteitsniveau 
van wonen en omgeving en heeft er bij Stroomversnelling op aan 
gedrongen te blijven toetsen op dit aspect. Gesprekken tussen 
beide partijen hebben geleid tot het sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst op maandag 28 september jl. in het bijzijn van Stef 
Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Met de samenwerking 
proberen het Team Ruimtelijke Kwaliteit en Stroomversnelling de 
grootschalige verduurzaming van Nederland te versnellen én deze 
te benutten om de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse wijken te 
vergroten. 

niEuwE matErialEn doEn hun intrEdE in dE 
bouw

De ambitie van Stroomversnelling is groot. Het plan is om de 
komende jaren tienduizenden woningen (oplopend tot 4,5 miljoen!) 
energieneutraal te maken. Nieuwe gevels worden voor bestaande, 
slecht isolerende buitenwanden geplaatst. Ook daken worden ver-
nieuwd en voorzien van zonnepanelen. Om het bouwproces zo snel 
en efficiënt mogelijk te laten verlopen (de huizen blijven bewoond) 
is er sprake van ver doorgevoerde assemblage-bouw; complete 
gevels worden geprefabriceerd in de fabriek en op locatie door een 
hijskraan voor de woning geplaatst. Het spreekt voor zich dat tradi-
tionele materialen als hout en baksteen in een dergelijk industrieel 
bouwproces niet meer van pas komen en dat nieuwe materialen 
hun intrede doen in de bouw. 

toEziEn op woningtransformatiEs
Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, heeft het ook liever 
over transformatie in plaats van renovatie. Stroomversnelling gaat 
niet alleen uit van het verduurzamen van de woningvoorraad, maar 
ook om het veranderen van de uitstraling van de woningen. Juist die 
beoogde transformaties leidden soms tot vraagtekens en opont-
houd bij welstandscommissies. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
daarom ‘Stroomversnellers’ aangewezen die ervoor moeten gaan 
zorgdragen dat projecten niet geremd worden door welstands-
commissies met onvoldoende kennis van Stroomversnelling. Bij het 
Gelders Genootschap vervult ruimtelijke kwaliteitsadviseur ir. M.Y 
(Madelinde) Roelofs deze rol. Ook kan zij gemeenten bijstaan in het 
beleidsmatig anticiperen op Stroomversnelling. Maar bovenal gaat 
zij, samen met andere ‘Stroomversnellers’, toezien of de beoogde 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook werkelijk gehaald gaat 
worden. 

Madelinde Roelofs

STROOM-

VERSNELLING: 

RUIMTELIJKE 

KWALITEIT &  

NUL OP-DE-METER

Het verduurzamen van de bestaande woning

voorraad is een urgent vraagstuk. Dat ruimtelijke 

kwaliteit daar een essentieel onderdeel van is, 

onderkent ook Stroomversnelling. 
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Gaby Koenders

SOLARPARK

DE KWEKERIJ IN 

HENGELO [GLD.]

In dit park kunnen mensen wandelen tussen de zonnepanelen en 
genieten van de prachtige natuur waarin de mooiste vlinders rond-
fladderen. Buurtkinderen zouden zelfs kunnen spelen en voetballen 
tussen de zonnepanelen, zodat kinderen de opwekking van zonne-
energie in hun directe omgeving als vanzelfsprekend gaan ervaren.

EEn voorspoEdigE start
In oktober 2014 is de omgevingsvergunning voor dit project door de 
gemeente Bronckhorst verleend. Uniek is dat er geen enkel bezwaar 
op dit plan is gekomen tijdens de omgevingsvergunningprocedure. Dit 
is nog niet eerder voorgekomen in Nederland! Dit betekent dat burgers 
wel degelijk open staan voor het grootschalig opwekken van energie. 
Mits het mooi geïntegreerd wordt in het landschap en zij ook betrokken 
worden bij de ontwikkelingsplannen. In februari 2015 is er een SDE+ 
fase 6 exploitatie subsidie toegekend aan Solarpark de Kwekerij. Daar-
mee kan het zonne-energie deel van dit park worden gerealiseerd.

landschappElijkE inpassing van zonnEpanElEn 
En groEn

Het geld voor het echte unieke aan dit park – de landschappelijke 
inpassing van de panelen en het bijbehorende groen – is nog niet hele-
maal bij elkaar. Maar daar wordt hard aan gewerkt en er worden grote 
stappen gemaakt! Juist omdat het groene aspect zo belangrijk en uniek 
is, gaat de eerste schop pas de grond in als dat gekoppeld kan worden 
aan het aanleggen van de groene omgeving.

Het project is naar haar aard en invulling werkelijk uniek in de wereld. 
Dit blijkt door de grote hoeveelheid interesse door internationale pers 
om de eerste beelden van dit park te mogen schieten. 

gaby en ton koenders zijn initiatiefnemers van  
solarpark de kwekerij

in het project werken de volgende partijen samen: de gemeente 

bronckhorst, nl solarpark de kwekerij en nl greenlabel. de gemeente 

bronckhorst zet zich in voor duurzaamheid en heeft uitgesproken in 

2030 energieneutraal te willen zijn. arno spekschoor, wethouder milieu 

en duurzaamheid: “ik vind het geweldig dat we met zo’n bijzonder park 

dat nog nergens ter wereld te vinden is, aan dit doel een mooie bijdrage 

leveren en inwoners er hun voordeel mee kunnen doen. de gemeente 

stelt de gronden voor het park dan ook graag tegen een pachtvergoeding 

beschikbaar.“ 

Solarparken kenmerken zich tot dusver door 

een kaal en industrieel landschap met een groot 

hekwerk eromheen. In de gemeente Bronck

horst wordt vanaf 2012 aan een uniek solarpark 

gewerkt. Een toegankelijk park waar maar liefst 

8.000 zonnepanelen in een prachtig landschap 

worden ingebed. Het wordt een prachtig land

schappelijk park met wadi’s en wilde bloemen, 

omringd door ondoordringbare meidoornhagen 

en dus geen hoge industriële hekwerken.

monumEntEn vragEn om maatwErk
Ook de erfgoedzorgers realiseren zich dat eigenaren naast het 
instandhouden van hun monumenten aan energiebesparing willen 
doen. Standaard oplossingen bestaan alleen niet echt voor monu-
menten. De bouwwereld realiseert zich dit ook en is continu op zoek 
naar nieuwe en verbeterde producten die in monumenten toepas-
baar zijn. Reden waarom er steeds meer goede producten op het 
gebied van isolerende beglazing en andere isolatieproducten op de 
markt komen die het mogelijk maken ook monumenten qua energie-
gebruik te verduurzamen. 

Denk hierbij aan dun monumenten glas, gelaagd of dubbelglas 
dat past in de bestaande sponningen, dunne isolaties, nieuwe vor-
men van verwarming e.d. Het is belangrijk dat men zich realiseert 
dat monumenten niet kunnen voldoen aan de eisen van nieuwbouw, 
zonder grote schade aan het karakter en het bouwfysische even-
wicht van het monument en oude panden in het algemeen toe te 
brengen. Deze panden gedragen zich namelijk anders dan de stan-
daard nieuwbouw.

Reden waarom ook in de landelijke politiek wordt nagedacht over 
een eigen energielabel voor monumenten.

Quick-scan ‘vErduurzaming’
Het aanbrengen van voorzieningen die de duurzaamheid verhogen is 
vergunningplichtig. Daarom is het goed om van tevoren al in te schat-
ten wat de gevolgen voor het monument (kunnen) zijn. Het Gelders 
Genootschap helpt eigenaren en gemeenten daarbij. Door middel 
van een quickscan kunnen de specifieke waarden van monumenten in 
kaart worden gebracht. Hierbij valt te denken aan bijzondere construc-
ties en detaillering van ramen en interieurbetimmeringen. Per onder-
deel kan dan worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn om 
zowel het karakter te bewaren én verduurzaming te bewerkstelligen.

Martin van bleek

DUURZAAMHEID  

& MONUMENTEN

Instandhouding van monumenten is op zichzelf 

al duurzaam, maar dit betekent nog geen lagere 

energierekening! Monumenten hebben vaak 

een fraaie en bijzondere detaillering, zowel aan 

de binnen als buitenzijde. Het toevoegen van 

dubbele beglazing, isolatie en zonnepanelen e.d. 

kan dan grote gevolgen hebben voor de waarde 

en uitstraling van een monument. Dit betekent 

dat er over het aanbrengen van energiegebruik

verlagende maatregelen goed nagedacht 

moet worden. Standaardoplossingen uit de 

nieuwbouw voldoen hier niet. Betekent dit dat  

er dan niets mogelijk is? Zeker niet! 
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zonnEpanElEn in bEschErmdE gEzichtEn
Het toepassen van zonnepanelen in beschermde stads- en dorps-
gezichten levert ook de nodige discussie op. Zoals gezegd beïnvloe-
den zonnepanelen het uiterlijk van gebouwen behoorlijk, zo ook in de 
beschermde gezichten. In de meeste gezichten wordt dan ook gesteld 
dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf openbaar toegan-
kelijk gebied. Dit beperkt de toepassing dan ook zeer. Op zich is dit 
vanuit de ruimtelijke kwaliteit van het beschermde gezicht een logische 
voorwaarde, maar het doet geen recht aan de intenties van eigenaren 
om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Reden waarom in som-
mige gemeenten gezocht wordt naar collectieve oplossingen en wordt 
geëxperimenteerd met gezamenlijke projecten. Zoals bijvoorbeeld het 
aanbrengen van zonnepanelen op daken van scholen of andere open-
bare gebouwen. Eigenaren uit de gezichten kunnen zich in deze pro-
jecten inkopen als zijzelf geen mogelijkheden voor zonnepanelen heb-
ben. Aangepaste wetgeving maakt dergelijke projecten nu mogelijk. 

Ook in het Spijkerkwartier in Arnhem (een beschermd stadsgezicht) 
wordt door Spijkerenergie gewerkt aan buurtoplossingen.

duurzaamhEidspilots in gEldErland
De Provincie Gelderland heeft als pilot een aantal grote restauraties 
van landhuizen gesubsidieerd met als voorwaarde dat er tegelijkertijd 
een verduurzamingsslag zou worden uitgevoerd. 

Op basis van onderzoeksrapporten zijn energiebesparende maat-
regelen voorgesteld. Huis Klarenbeek, Het Hunderen en het Bouw-
huis van Middachten zijn hier voorbeelden van. Ook tijdens de uitvoe-
ring wordt er gewikt en gewogen over toe te passen materialen. In het 
geval van Middachten was bijvoorbeeld eerst een kunststof isolatie-
materiaal als dakisolatie voorgesteld. Op verzoek van de eigenaar is 
ook een natuurlijk materiaal onderzocht. Dit isolatiemateriaal, op basis 
van natuurlijke vezels, is uiteindelijk toegepast.

De ervaringen die opgedaan zijn in deze projecten zullen hopelijk 
de aanpak van volgende projecten op een goede manier beïnvloeden.

‘bEzint EEr gE bEgint’
Kortom, een wel overdacht en op elkaar afgestemd pakket aan maat-
regelen voor monumenten is van groot belang voor een goed eind-
resultaat. Duurzaam is echter meer dan energiemaatregelen alleen. 
Het gaat ook om de manier van omgaan met monumenten en de 
toepassing van duurzame materialen.

‘Bezint eer ge begint’ geldt hier zeker, maar door goed onderzoek 
en het opstellen van een weloverwogen plan, zijn er voor de meeste 
monumenten goede, duurzame oplossingen te bedenken!

voorbEEld oud groEvEnbEEk
Een goed voorbeeld van het zoeken naar balans tussen duurzaam-
heidsmaatregelen en handhaving van monumentale waarden is de 
restauratie en herbestemming van het landhuis Oud Groevenbeek. 
Hier hebben Natuurmonumenten en hun architect als gevolg van 
de bijzondere detaillering in sommige ruimten, geaccepteerd dat 
slechts een minimale toevoeging gedaan kon worden. Zo werd voor-
komen dat profiellijsten en lambri’s aangetast werden.

EffEct van zonnEpanElEn op monumEntEn
Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van monumenten is ook 
snel een bron van discussie. Afhankelijk van het type en de plaats 
kunnen zonnepanelen een zeer nadelige invloed hebben op de karak-
teristiek van monumenten. Bij monumenten wordt al snel ingezet op 
de toepassing van donkere, randloze panelen. 

Ook zijn er al dakpannen en dakbedekking op de markt waarin deze 
techniek is opgenomen. Helaas zijn deze oplossingen nog te duur 
en leveren ze nog onvoldoende rendement, maar ze bieden zeker 
perspectief voor de toekomst. In sommige gemeenten wordt geëx-
perimenteerd met dergelijke oplossingen. Zonder de materialen te 
proberen wordt er geen ervaring opgedaan. Wachten tot alles per-
fect is uitgewerkt is geen oplossing, maar lukraak producten toepas-
sen ook niet. 

De RCE heeft een aantal brochures uitgebracht over zonnepane-
len op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Deze zijn te vinden via de link www.cultureelerfgoed.nl. In deze bro-
chures wordt op een heldere wijze ingegaan op de problematiek, 
oplossingen en de bijbehorende vergunningverlening. Het Gelders 
Genootschap heeft hieraan ook een bijdrage geleverd.

Op basis van dit rapport kan de eigenaar een totaalplan laten 
opstellen en dit vervolgens bij de gemeente indienen. Dit scheelt bij 
de vergunningverlening niet alleen tijd, maar voorkomt ook teleur-
stellingen!

Weliswaar kan de techniek hetzelfde zijn, maar de specifieke 
detaillering zal altijd op het monument moeten worden afgestemd. 
Uitgangspunt is dat het monument bepaalt wat er mogelijk is.

zoEk naar balans bij 
duurzaamhEidsingrEpEn

Bij monumenten gaat het er ook om een goede balans te vinden in 
de maatregelen. Isoleert men bijvoorbeeld de ramen te sterk, dan 
kan dit zijn weerslag hebben op de kozijnen. Hetzelfde geldt voor 
het te sterk isoleren van de buitenmuren. Ook de kierdichtingswoe-
de die over Nederland raast, is voor monumenten niet goed. De 
constructies in deze gebouwen hebben ook een zekere ventilatie 
nodig.

Het aanbrengen van dikke isolatiepakketten buiten op het dakbe-
schot betekent dat het dakpakket als geheel omhoog komt, met alle 
aansluitproblemen op dakkapellen, gevelelementen e.d. van dien. 
Van binnenuit isoleren is dan een betere optie. Gelukkig komen er 
steeds betere dunne isolatiedekens beschikbaar, zodat de verho-
ging van het dakpakket zodanig beperkt is dat buitenisolatie moge-
lijk is.

Hetzelfde geldt voor binnenisolatie. De aanwezigheid van lambri-
seringen, geprofileerde kozijnomlijstingen en bijzondere plafondaf-
werkingen kan het aanbrengen van isolatiematerialen bemoeilijken, 
maar is vaak wel oplosbaar. In sommige gevallen zal men misschien 
voor een dunner isolatiepakket moeten kiezen. 

Ook de verwarmingstechnieken schrijden voort, zodat op basis 
van goede adviezen ook hier winst is te behalen.
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EEn EEuwEnoudE gEschiEdEnis
Kasteel Middachten werd in 1190 voor het eerst genoemd als 
bezit van J. de Mithdac. In 1666 komt het via huwelijk in handen 
van Godard van Reede, heer van Amerongen en graaf van Athlone 
en bevriend met koning-stadhouder Willem III. Het kasteel dat in 
1643 grotendeels was vernieuwd, werd in het rampjaar 1672 door 
de Fransen beschadigd. Tussen 1695 en 1698 werd het door Van 
Reede verbouwd in Hollands classicisme naar ontwerp van Steven 
Vennecool en Jacob Roman. Het kasteel staat op een omgracht ter-
rein, verbonden met een voorplein waarop twee bouwhuizen staan. 
In het westelijke ‘koetshuis’ bevinden zich de stallen, tuigkamer en 
rijtuigenstalling. Het oostelijke bouwhuis wordt sinds de jaren ‘30 
gebruikt als privé woning. Maar omdat er sinds die tijd geen groot 
onderhoud had plaatsgevonden, werd het hoog tijd om een groot-
schalige restauratie aan te gaan. Vooral het dak, met een oppervlakte 
van 800 m2, was een grote zorg. 

rEstauratiE van hEt bouwhuis
In 2012 begon men met een bouwhistorische analyse en een duur-
zaamheidsscan. Bij het bouwhistorisch onderzoek kwam naar voren 
dat de houten dakconstructie van het bouwhuis uit circa 1570 
dateert. “Dan voel je nog meer verantwoordelijkheid naar je voor-
ouders. Je gaat dan met nog meer respect voor het verleden aan het 
werk.” Dankzij een financiële bijdrage van provincie Gelderland in 
kader van het project ‘Monumentale Energietransitie’ kon Zu Orten-
burg op zoek naar energiebesparende, doch monumentvriendelijke 
oplossingen. 

gEbruik van duurzamE innovatiEvE 
matErialEn

Moderne materialen toepassen in een oud gebouw is niet altijd ver-
standig. Schuimplaten van PIR kunnen dan wel het voordeel heb-
ben dat ze licht zijn en een goede isolatiewaarde hebben, het heeft 
echter geen enkele ventilatiewaarde, hetgeen funest kan zijn voor 
een monumentaal gebouw. Daarom stelde de graaf een ander – 
natuurlijk – materiaal voor, Pavatex. Dit is een Zwitsers bedrijf dat 
uit geperste houtvezels isolerende, damp doorlatende, duurzame 
en milieuvriendelijke producten maakt. Het materiaal was minder 
bekend in Nederland, bij overheden, adviseurs en uitvoerders; doch 
uiteindelijk kwamen ze samen tot de keuze om dit materiaal toe te 
passen. 

“Essentieel bij dit proces was de goede samenwerking en ken-
nisuitwisseling tussen Middachten en diverse overheden, Gelders 
Genootschap en uitvoerende professionals.”, aldus de graaf. “Daar-
bij is het belangrijk je af te vragen welke de behoeften van het gebouw 
zijn. Het gebouw proberen te begrijpen en van daaruit naar oplos-
singen kijken. Nu kan het weer een tijd vooruit”. 

elyze storms-smeets

‘DUURZAAMHEID 

ZIT VOORAL IN DE 

GENERATIES’

“Middachten bestaat al meer dan 800 jaar en 

is nooit verkocht, het is altijd binnen de familie 

overgedragen aan de volgende generatie. Zo ben 

ik nu de 25ste heer van Middachten. Het is aan mijn 

voorouders te danken dat Middachten behouden 

is als een ‘compleet ensemble’: landgoed met 

landbouwgronden, boerderijen, bossen en het 

volledig ingerichte kasteel te midden van de tuinen 

en het park. Terwijl het een groot voorrecht is dit 

prachtige landgoed te mogen beheren, draag ik 

een grote verantwoordelijkheid voor de duurzame 

instandhouding. Het is een continu proces van 

betrokkenheid en liefde voor de plek.” Franz graaf 

zu Ortenburg vertelt over het familielandgoed 

en de duurzame, innovatieve restauratie van het 

oostelijke bouwhuis. 

balans tussEn historiE En tEchniEk
Bij de restauratie werden de bijzondere historische lessenaarsdak-
pannen hergebruikt. De houten, 16de-eeuwse dakconstructie bleef 
natuurlijk gehandhaafd en de verrotte delen werden vervangen. Een 
asbestsanering moest helaas ook uitgevoerd worden. Het hele dak is 
nu geïsoleerd met de houtvezelplaten en zorgt voor een zeer aange-
naam klimaat in het bouwhuis. 

Daaruit blijkt eigenlijk al dat duurzaamheid heel veel facetten heeft. 
Het gaat voor de graaf ook verder dan de moderne, technische moge-
lijkheden. Het is een investering van de huidige generatie voor een 
duurzame toekomst van het landgoed voor de volgende generaties, 
met respect voor het erfgoed van de voorgaande generaties. “Uitein-
delijk zit de duurzaamheid in elkaar opvolgende generaties”.
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Daar waar de bebouwing eerder diende als functionele bebouwing 
behorend bij het buitenbad, is er nu gekozen voor nul-energie-
woningen en bewoners die helpen bij het in stand houden van de 
natuurwaarden op het terrein. Een unieke plek waarbij vernieuwing 
en duurzaamheid door de tijd heen een rode draad zijn gebleken. Zo 
heeft de geschiedenis van duurzaam en vernieuwend ontwikkelen 
zich op deze plek in Velp een aantal keren herhaald. 

duurzaamhEid En vErniEuwing in dE 16de EEuw
Het terrein van het oude zwembad Beekhuizen is gelegen op het 
terrein van het voormalige landgoed Beekhuizen, dat vanaf 1642 
een onderdeel werd van het nabij gelegen kasteel Biljoen. Hier 
begint de geschiedenis van vernieuwing en duurzaamheid. Natuur-
lijk werd er in die tijd niet echt over duurzaamheid nagedacht en al 
zeker niet zoals we dat nu doen, maar bijzonder aan Beekhuizen is 
wel het landschapspark dat in 1777 werd aangelegd in de romanti-
sche stijl. Voor die tijd was het zeer vernieuwend om de beleving van 
het landschap voorop te stellen. In plaats van strenge, symmetrisch 
vormgegeven klassieke tuinen, waren glooiende lijnen, gevarieerde 
bossen, beken, sprengen, watervallen en vijverpartijen een nieuwe 
vorm van natuurbeleving. 

Naast deze nieuwe manier van beleven zorgde deze nieuwe land-
schappelijke invulling van het park voor een betere biotoop voor 
allerlei flora en fauna. Veel meer soorten dieren en planten kunnen 
overleven in een natuurlijk vormgegeven en onderhouden setting, 
dan in strak vormgegeven en op de millimeter onderhouden klassie-
kere parken. Zich wellicht niet bewust van duurzaamheid, werd zo 
het landschap in het park toen al op een duurzame manier gevormd.

duurzaamhEid En vEniEuwing bij dE bouw 
van hEt zwEmbadcomplEx 

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontstond er een toenemende 
vraag naar recreatieve mogelijkheden. De grond behorend bij 
Beekhuizen was inmiddels herverdeeld en gedeeltelijk onderdeel 
van het Nationaal Park Veluwezoom geworden. Het andere deel 
werd eigendom van de gemeente Rheden. Om aan de toenemende 
vraag naar ontspanningsmogelijkheden te voldoen, werd op het 
terrein van het landgoed door de gemeente Rheden een sportvel-
dencomplex met een openluchtzwembad aangelegd. Bij de bouw 
van de gebouwen en de baden op het zwembadterrein wordt de 
tweede laag van duurzaamheid en vernieuwing duidelijk. Het zwem-
bad werd in 1954 gebouwd en omdat er in die tijd na de oorlog nog 
vrij veel schaarste was van bouwmaterialen, moest er slim gebouwd 
worden. Elk stukje materiaal dat in de gebouwen en de baden werd 
gestopt was functioneel. Er werden geen extra materialen toege-
voegd om mooie details te maken. Toch was de bebouwing niet 
saai of plomp. Doordat er met zo min mogelijk materiaal moest wor-
den gebouwd, werden in die tijd allerlei creatieve en vernieuwende 
oplossingen gezocht om te detailleren en om de gebouwen allure 
te geven. Dat laatste is zeker gelukt: het zwembadcomplex was een 
typisch voorbeeld van wederopbouwarchitectuur waar functio-
naliteit voorop stond. Een duurzame en vernieuwende manier van 
bouwen.

dE traditiE van duurzaamhEid En 
vErniEuwing doorgEzEt

Daarnaast blijkt inmiddels dat ook de beeldkwaliteit van de bebou-
wing van destijds zeer duurzaam is. In de jaren ‘80 sloot het zwem-
bad zijn deuren om verschillende redenen: het water in de natuur-
plassen was van betere kwaliteit geworden en daar kon bovendien 
gratis gezwommen worden. Verder stegen de kosten van onder-
houd en exploitatie van het zwembad door nieuwe regelgeving. Het 
zwembad was vanaf toen niet meer in gebruik. In al de jaren dat het 
zwembad leeg stond, raakte het terrein overwoekerd en raakten de 
gebouwen steeds verder in verval. In 2000 werden de gebouwen 
gekraakt. De krakers vormden een woongroep en beheerden het 

annemiek Weijs

BROEDPLAATS 

BEEKHUIZEN

Rondje geschiedenis Beekhuizen: 

duurzaamheid & vernieuwing als rode draad 

door de geschiedenis. Het oude zwembad 

Beekhuizen uit 1954 is door zijn bijzonder 

mooie ligging in de Veluwezoom, maar ook door 

de bijzondere wederopbouwbebouwing een 

uniek voorbeeld uit zijn tijd te noemen. In de 

afgelopen jaren is het terrein getransformeerd 

van recreatief terrein naar natuurterrein, waar 

onder andere de ringslang in alle rust kan leven. 

terrein in de tijd dat zij er woonden op een extensieve manier. Hier-
door werden nieuwe natuurwaarden opgebouwd en ontstond er 
een plek waar de ringslang zich erg goed thuis voelt. Inmiddels is er 
op het zwembadterrein een van de grootste populaties ringslangen 
in Nederland. In de loop van de jaren dat het zwembad leeg stond, 
werden veel plannen gemaakt voor een nieuwe bestemming die het 
om verschillende redenen niet redden.

prijsvraag gEmEEntE rhEdEn
Uiteindelijk schreef de gemeente Rheden in 2006 een prijsvraag 
uit voor de toekomstige bestemming van het zwembadterrein. Het 
uiteindelijke plan wat nu uitgevoerd is, komt voort uit een van de 
inzendingen van de prijsvraag: die van de woongroep. Het plan is 
gebaseerd op het in stand houden van de natuurwaarden, maar 
ook op de oorspronkelijke bebouwing. De oude bebouwing is als 
inspiratie genomen voor de vormgeving van de nieuwe bebouwing. 
Het functionele bouwen uit de jaren ’50 heeft vervolg gekregen in 
het duurzaam bouwen en dat heeft verdacht veel overeenkomsten... 

De nieuwe woningen zijn zogenaamde nul-energie woningen, 
gericht op energie-besparing, besparing van materiaal en gebruik 
van herbruikbaar materiaal. Sommige onderdelen van de wonin-
gen zijn vernieuwend, zoals de stromuren waaruit de woningen zijn 
opgetrokken. Andere onderdelen zijn vooral duurzaam zoals het 
leemstucwerk, de zonnepanelen en de waterbesparende maatre-
gelen die zijn getroffen. De woongroepleden zijn officiële bewoners 
geworden en hebben meegebouwd aan de woningen. Zij hebben 
een stichting gevormd waarin ze de verantwoordelijkheid nemen 
voor het onderhoud van het terrein om de natuurwaarden - waarvoor 
de basis al in de 16de eeuw werd gelegd - verder uit te bouwen.
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Madelinde Roelofs 
& Maurice bogie 

EVA-LANxMEER

IN CULEMBORG:

EEN UNIEKE 

WOONWIJK IN 

NEDERLAND

Halverwege de jaren ’90 nam een aantal gere

nommeerde professionals, verenigd in de stichting 

E.V.A. (Ecologisch centrum voor Educatie, Voor

lichting en Advies), het initiatief om een volledig 

duurzame woonwijk – een ‘integrale ecowijk’ te 

realiseren. Destijds nog een zeer gedurfd en 

precair experiment, waarvoor gemeenten nog 

niet direct in de wachtrij stonden. Dankzij de niet 

aflatende inzet van de pioniers, hun vermogen om 

de juiste mensen met de juiste kennis op het juiste 

moment in te schakelen, de gemeente Culemborg 

die durfde te investeren in dit project, medewer

king van de provincie Gelderland en ‘last but 

not least’ een aantal enthousiaste trekkers in de 

frontlinie, met als boegbeeld en drijvende kracht 

Marleen Kaptein.

In 2000 werden de eerste woningen in de duurzame woonwijk EVA-
Lanxmeer opgeleverd. Sinds die tijd is er voortdurend vanuit binnen- 
en buitenland belangstelling geweest van gemeenten, architecten, 
journalisten en zelfs ministers, om te kijken hoe men zo’n gedurfd 
en complex proces van de grond heeft gekregen en niet te vergeten 
hoe een duurzame maar ook prettig leefbare woonwijk gestalte heeft 
gekregen.

Volop reden derhalve om in deze Beeldspraak aandacht te beste-
den aan deze bijzondere wijk. Madelinde Roelofs en Maurice Bogie 
spraken met enkele bewoners en pioniers van weleer, Marleen Kap-
tein en Lambik Swinkels. Hoe kijken zij terug op de afgelopen 15 jaar? 
Is het mogelijk om succes- (en faal)factoren te benoemen, waar ook 
andere gemeenten lering uit kunnen trekken?

Lopend vanuit het parkeerterrein aan de rand van de wijk naar het 
huis van Marleen Kaptein in het centrum van EVA-Lanxmeer, valt 
– naast de uiteraard zichtbare duurzame architectuur - meteen de 
groene en toegankelijke openbare ruimte tussen de woningen op. 
Het zijn uitnodigende verblijfsgebieden met veel zit- en speelruimte 
voor volwassenen en kinderen. Daar doen de donkere luchten op 
deze vrijdagmiddag weinig aan af.

Pratend met Marleen Kaptein (oprichter stichting E.V.A.) en Lambik 
Swinkels (oprichter en oud-bestuurslid van de stichting Terra Bella 
en van bewonersvereniging BEL), valt meteen op dat het om gedre-
ven mensen gaat die participatie, communicatie en leefbaarheid van 
hun wijk hoog in het vaandel hebben staan. Ze geven onder andere 
uitleg over de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL) en kijken 
terug op een lange periode van samenwerking met de gemeente 
Culemborg. Eenmaal binnen valt overigens de afwezigheid van radi-
atoren op. Het resultaat van een lokaal warmtenet – met wand- en 
vloerverwarming - waarop alle woningen zijn aangesloten. De bewo-
ners zijn daarbij zelf eigenaar van het wijkenergiebedrijf Thermo Bello.

Marleen Kaptein werkte al een tijdje in de wereld van duurzaam 
bouwen voor ze begon met de stichting E.V.A. en enthousiast begon 
aan het experiment EVA-Lanxmeer. Lambik Swinkels verscheen wat 
later op het toneel en heeft vooral een inspirerende rol gespeeld vanaf 
de ‘woonfase’. Waar hij eerst nog wat aarzelingen had - “Ik vermoed-
de fanatieke geitenwollensokken en onpraktisch gedoe” - liet hij zich 
echter snel overtuigen door het enthousiasme van de initiatiefnemers 
en de toekomstige bewoners. “Het project was ambitieus en we zijn 
pioniers”.

Marleen Kaptein

“In de kern gaat het in deze wijk om veel 

meer dan DuBo. Het gaat ook om kwaliteit 

van leven door een integrale kijk op 

wijkontwikkeling”
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hoE hEt bEgon...
In 1994 kwam Stichting E.V.A. in contact met de toenmalige directeur 
van de Sector Ruimte van gemeente Culemborg, ir. Jan Goed, die 
veel affiniteit had met het EVA Concept. Dit hield onder andere in 
dat werd gestreefd naar een optimale verbinding van landschappe-
lijke elementen en architectuur en optimale inbedding van duurzame 
waterhuishouding en duurzame energievoorziening in het steden-
bouwkundig plan.

Al snel bleek binnen de gemeente serieuze belangstelling voor 
uitvoering ervan te bestaan. Culemborg was een groene en gemoti-
veerde gemeente met een vooruitstrevend bestuur. Zij wilden nieuwe 
stappen zetten op de weg naar duurzaamheid in de gemeente en de 
bewoners van de stad daarbij intensief betrekken.

succEsfactorEn
Aangezien de meeste bewoners heel bewust kiezen om in EVA-Lanx-
meer te willen wonen, is de betrokkenheid bij hun wijk eigenlijk van-
zelfsprekend. Toch bestaat er ook een formele betrokkenheid via de 
Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). Om in deze wijk te kun-
nen huren of kopen moeten bewoners een overeenkomst onderteke-
nen. Dit is ook een voorwaarde om lid te kunnen worden van de BEL. 

Stichting Terra Bella, gelieerd aan de BEL, beheert op basis van een 
convenant met de gemeente Culemborg grote delen van het open-
baar groen. Daarnaast zijn er openbaar toegankelijke binnenhoven en 
terreinranden in mandelig eigendom van de omwonenden. Deze wijze 
van gronduitgifte bij de stichting van de wijk is gebaseerd op principes 
van permacultuur en leidt er toe dat de bewoners veel contact met 
elkaar onderhouden. Volgens Lambik Swinkels betekende het geza-
menlijk ontwerpen en beheren van het openbaar groen “een gouden 
greep voor de ontwikkeling van de sociale structuur van de woonwijk”.

Het bleek verder een cruciale factor te zijn voor het welslagen 
van het EVA-concept dat de gemeente fors durfde te investeren en 
tegelijkertijd volop ruimte gaf voor participatie door (toekomstige) 
bewoners. Daarbij was het volgens Marleen Kaptein voor de initia-
tiefnemers vanuit E.V.A. niet altijd gemakkelijk om een vaste koers te 
volgen, onder andere door personele wisselingen in het bestuur van 
de gemeente en andere betrokken partijen. Dit vergde een “voortdu-
rende alertheid” en extra inzet vanuit de BEL. 

De betrokkenheid van de bewoners zelf bij het beheer van hun 
eigen wijk is in al die jaren volgens Marleen Kaptein misschien wel de 
belangrijkste succesfactor geweest. Dat principe zou ook voor veel 
andere gemeenten een goede leidraad moeten zijn bij wijkbeheer en 
–ontwikkeling. 

risico’s...
Ondanks de betrokkenheid van alle bewoners met het duurzaam-
heidsconcept van de wijk en hun commitment aan de BEL, worden de 
laatste tijd toch zaken gesignaleerd die niet stroken met de uitgangs-
punten van E.V.A. De wijk is in principe autovrij, maar een handige 
projectontwikkelaar heeft het toch voor elkaar gekregen dat enkele 
bewoners hun auto voor hun huis kunnen parkeren. Volgens Marleen 
Kaptein een gevolg van concessies omdat het project niet meer vol-
ledig in eigen beheer wordt uitgevoerd. Desondanks bespeurt zij nog 
steeds een grote tevredenheid bij de bewoners: “Er zijn hier in al die 
jaren nauwelijks mensen weggegaan”.

Een ander risico is de verruiming van vergunningvrij bouwen voor 
met name kleine bouwwerken als erfafscheidingen. Deze kunnen de 
groene sfeer in EVA-Lanxmeer aantasten. Uitgangspunt was dat in 
de wijk een geleidelijke overgang bestaat tussen privé, semi- privé en 
openbaar groen. Langs achtererven wil men daarom geen erfafschei-
dingen, zodat het groen van de tuinen overgaat in het groen van de 
gemeenschappelijke tuinen. 

 “Dat is publiekrechtelijk niet tegen te houden, hooguit in privaat-
rechtelijke contracten, maar dat is niet allemaal handhaafbaar”, aldus 
Lambik Swinkels. Gelukkig is het tot nog toe beperkt gebleven tot 
enkele ‘incidenten’.

Marleen Kaptein 

“Ga niet meteen naar een ontwikkelaar als 

gemeente. Besef dat gebiedsontwikkeling 

om de kwaliteit van leven gaat van 

meerdere generaties, en niet alleen om 

cijfers”

Lambik Swinkels

“Het gezamenlijk ontwerpen en beheren 

van het openbaar groen bleek een gouden 

greep voor de ontwikkeling van de sociale 

structuur van de woonwijk”
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EEn sEmi-pErmanEnt gEbouw
De gemeente Brummen zocht semi-permanente huisvesting met een 
levensduur van minimaal 20 jaar. Voor dit project had het college van 
B&W de opdracht gegeven aan de combinatie BAM Utiliteitsbouw 
en architectenbureau RAU. Deze partij kwam als beste uit de bus bij 
de beoordeling van vijf schetsontwerpen, die zijn ingediend op basis 
van het Programma van Eisen. Duurzaamheid was een belangrijke fac-
tor bij de vergelijking van de plannen. Daarnaast moest het hele project, 
inclusief de renovatie van de villa én de tijdelijke huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie, passen binnen het budget van 6 miljoen 
euro.

90% dEmontabEl: gEmEEntEhuis als 
grondstoffEndEpot

BAM en RAU boden samen met Turntoo hiervoor de oplossing. Omdat 
men geen concessies wilde doen aan de kwaliteit van het gebouw en 
de werkomgeving, is ervoor gekozen om vanuit een ander bewustzijn 
met de gebruikte grondstoffen om te gaan. Door ervoor te zorgen dat 
de gebruikte grondstoffen bewaard blijven en de materialen aan het 
einde van de gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen worden, kon 
er kwalitatief hoogwaardig en tijdelijk gebouwd worden. In samenwer-
king met verschillende leveranciers is ervoor gezorgd dat het gemeen-
tehuis Brummen nu als een grondstoffendepot kan worden gezien. 

Tijdens het ontwerpproces hebben de leveranciers meegedacht 
hoe na 20 jaar verschillende onderdelen van het gebouw weer uit elkaar 
kunnen worden gehaald, waarna de onderdelen en grondstoffen terug 
worden genomen door de leveranciers en fabrikanten. Uiteindelijk is 
ruim 90 procent van het ontwerp demontabel opgeleverd.

Het project is gerealiseerd in een design & build samenwerking. 
Door de toepassing van lean planningstechnieken kende het project 
een bouwtijd van slechts zeven maanden. 

In maart 2013 werd het vernieuwde 

gemeentehuis van Brummen opgeleverd. 

Daarmee werd de bestaande uitbreiding uit 

de jaren ‘80 vervangen. De monumentale 

villa uit 1890 is verder van binnen en buiten 

gerenoveerd, waarbij er een Uvormige 

tweelaagse uitbreiding omheen is geplaatst. 

Dit her en verbouwproject verenigt 

meerdere actuele thema’s zoals renovatie, 

nieuwbouw, duurzaamheid, lean bouwen 

en design & buildsamenwerking. Het is 

daardoor een goed voorbeeld van de actuele 

ontwikkelingen die zich afspelen binnen de 

Nederlandse bouw en architectuurwereld.

Maurice bogie

DUURZAME 

HER- & VERBOUW 

GEMEENTEHUIS 

BRUMMEN
award duurzaamhEid

In september 2013 heeft de gemeente Brummen met het vernieuwde 
gemeentehuis de prestigieuze landelijke prijs ‘Award Duurzame Archi-
tectuur 2013’ gekregen. Deze prijs is bestemd voor een klein of groot 
gebouw waar een relatief grote verbetering van de duurzaamheid is 
bereikt. 

bron: bam utiliteitsbouw 

[afb.2] 
Foto peter lous
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Christel steentjes

DAK- &

GEVELGROEN

Groene daken en gevels zijn een waardevolle 

aanvulling op het groen in steden en dorpen. Ze 

dragen bij aan het verlagen van overstromings  

risico’s, doordat ze regenwater opslaan (dak) en 

verdampen (dak en gevel). De voordelen van dak 

en gevelgroen zijn gerelateerd aan het verzach

ten van de effecten van klimaatveranderingen 

zoals hardere regenbuien en piektemperaturen in 

de zomer. Ook draagt het bij aan luchtzuivering, 

biodiversiteit, isolatie en dempt het lawaai en 

trillingen. 
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onbEkEnd maakt onbEmind
Er zijn verschillende typen dakgroen: van extensief met mos tot inten-
sief in de vorm van bijvoorbeeld een daktuin. Bijna alle daken tot een 
hellingshoek van 45 graden zijn qua draagkracht geschikt voor een 
extensief groen dak. Toch worden groene daken nog niet veelvul-
dig aangelegd. Dit komt onder andere omdat onbekend onbemind 
maakt. Veel mensen zijn onbekend met de voordelen en de (oplossin-
gen voor) risico’s. Voordeel is bijvoorbeeld dat de levensduur van een 
groen dak langer is dan dat van een gewoon dak. Daarnaast speelt 
dat voor particulieren de terugverdientijd lang is en men op ziet tegen 
het onderhoud. 

positiEvE impact op omgEving
Uit onderzoek blijkt dat groene daken mooi worden gevonden. 
Behalve als het er verwaarloosd of dor uitziet. Een kleurige, verzorgd 
ogende beplanting met variatie wordt gewaardeerd. Ook onder 
architectuur aangelegde daktuinen worden als pluspunt gezien. In 
een groene omgeving kan een groen dak of groene gevel de impact 
van een gebouw op het landschap verzachten. 

Een groot deel van de daken is in privaat eigendom en gemeenten 
hebben de vergroening van daken daarom niet in eigen hand. Groene 
daken leveren echter diensten op die juist voor de stad als geheel 
gewenst zijn. Om te profiteren van de voordelen zal een gemeente de 
aanleg van dak- en gevelgroen kunnen stimuleren.

Groene gevels en verticale tuinen dragen bij aan energiebesparing, 
geluidsdemping, schone lucht en natuur. Daar komt bij dat dit groen 
in versteende binnenstedelijke wijken ook de omgevingskwaliteit 
verbetert. Groene gevels hebben een verkoelend effect, absorberen 
fijnstof en geluid. Uitzicht op groen is goed voor het welbevinden van 
mensen. In binnensteden kan een groene gevel een goed alternatief 
zijn voor een tuin of park. Dat kan in de vorm van klassieke klimmers 
zoals klimop, maar ook eenvoudige plantenbakken en gevelpanelen. 
Daarmee levert een groene gevel ook een bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte.

De klimaatveranderingen vragen om een andere kijk op de open-
bare ruimte. Dak- en gevelgroen kunnen daar een bijdrage aan leve-
ren. Belangrijk is daarbij ook om vanaf het begin de kansen voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit mee te nemen. Het Gelders 
Genootschap kan u hierbij adviseren.

zie ook: 

– de strategie rond dak- en gevelgroen, bezwaren en  

stimuleringsmaatregelen (Hop en Hiemstra, 2014, ppo-wur)

– dak en gevelgroen (magareth en Hop, 2010, ppH)
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Roger Crols

VAN ALLE TIJDEN: 

DUURZAME 

HERBESTEMMING 

VOORMALIG 

GOLS -STATION 

WINTERSWIJK

wintErswijk als spoorwEgknooppunt
Het GOLS-station ligt direct ten zuidwesten van het centrum van 
Winterswijk aan de Houtladingstraat. Het maakt onderdeel uit van 
het omvangrijke voormalige emplacement van de Winterswijkse 
spoorzone. De textielindustrie kreeg in Winterswijk een belangrijke 
impuls door de aanleg van de spoorwegen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Na oprichting van de Nederlandsch-Westfaal-
sche Spoorweg Maatschappij (NWS) in 1872 door onder andere de 
Winterswijkse textielfabrikant Jan Willink (1831-1896), ontwikkel-
de Winterswijk zich tot een belangrijk spoorwegknooppunt. Zowel 
Nederlandse als Duitse spoorwegmaatschappijen zorgden voor 
de exploitatie. In 1878 start de Hollandse Spoorwegmaatschap-
pij (HSM) met de exploitatie van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen. 
Twee jaar later exploiteerde de Königliche Eisenbahn Direktion (KED) 
de spoorverbinding met het Ruhrgebied. Hierdoor kwam er een 
spoorwegverbinding tussen de Randstad en Ruhrgebied tot stand. 
Door de Geldersch-Overijsselsche Lokaal Spoorwegmaatschappij 
(GOLS) werd in 1884 een tweede emplacement aangelegd met een 
tijdelijk stationsgebouw, een locomotievenloods met kolenparken, 
een laadperron en een goederenloods.

EErstE hErbEstEmming
Na de Eerste Wereldoorlog zou het treinverkeer op de spoorweg-
verbinding Randstad-Winterswijk-Ruhrgebied langzaam worden 
afgebouwd. Het al in 1936 gesloten GOLS-station wordt vervol-
gens in 1953 verkocht aan Houthandel Meerdink, een eerste herbe-
stemming volgt. De woning van de stationschef wordt opgesplitst in 
twee wooneenheden en in 1976 wordt aan de zuidwestzijde over de 
gehele breedte van het gebouw een luifel aangebracht. In het ver-
lengde van het bestaande gebouw verrijst een loods. De verdieping 
en zolder van het hoge deel worden dubbel bewoond en de zolder 
van het lage deel wordt in gebruik genomen als het Museum het 
GOLS-station.

grootschaligE gEbiEdstransformatiE
Vanaf 1972 wordt het volledige stationscomplex in Winterswijk gro-
tendeels ontmanteld. Het vrijkomende onroerend goed krijgt dan 
voornamelijk een bedrijfsmatige invulling. Sinds de jaren negentig 
streeft de gemeente Winterswijk naar de herontwikkeling van het 
gebied. Doel is de transformatie naar een attractief, open en goed 
toegankelijk gebied waar functies op het gebied van wonen en wer-
ken en een middelbare school een plaats krijgen. Een deel van de 
plannen is inmiddels in uitvoering of al uitgevoerd. Zo heeft het Ger-
rit Komrij College zijn intrek genomen in de nieuwbouw. Ook is een 
begin gemaakt met het herkenbaar maken van de verdwenen trein-
rails in het gebied.

hErbEstEmmingsondErzoEk
Voorafgaand aan de herbestemming is door het Gelders Genoot-
schap een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met Nibag. Door de toepassing van de door het Gelders Genoot-
schap ontwikkelde dyna,mische waardenstelling werd nader inzicht 
verkregen in de aanwezige cultuurhistorische waarden, randvoor-
waarden en mogelijkheden. Deze onderlegger diende als kader voor 
de ontwerper voor de planvorming, maar ook als toetsingskader voor 
de beoordelende instanties.

intErvEntiEs
Op basis van het onderzoek zijn interventies gepleegd met respect 
voor de aanwezige waarden. De na de Tweede Wereldoorlog gere-
aliseerde uitbreidingen en luifel zijn verwijderd, waardoor het station 
weer optimaal tot zijn recht komt. In de nieuwe situatie is de structuur 
nog steeds herkenbaar. Deuren en kozijnen met Jugendstilmotie-
ven zijn waar mogelijk behouden, evenals historische tegelvloeren 
en betegelde lambriseringen en de gedecoreerde houten lambrise-
ring in een voormalige wachtkamer. Om tegemoet te komen aan het 

Duurzaamheid is niet alleen gelegen in  

het energieneutraal maken van gebouwen. 

Ook het behoud van een gebouw of complex, 

door zorg te dragen voor een goede nieuwe 

bestemming, is een vorm van duurzaamheid. 

Door transformatie en herbestemming is, in 

tegenstelling tot sloop en nieuwbouw, het 

gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt. 

Het gegeven dat een gebouw of complex al 

meer dan honderd jaar meegaat, maakt het per 

definitie duurzaam. Een geslaagd voorbeeld is 

het recent in opdracht van de familie Meerdink 

tot appartementen verbouwde voormalige 

station van de GelderschOverijsselsche Lokaal 

Spoorwegmaatschappij (GOLS) in Winterwijk. 

Overigens al de tweede herbestemming sinds 

de Tweede Wereldoorlog! 

wooncomfort zijn in de appartementen onder meer betonnen vloe-
ren met vloerverwarming aangebracht en isolerende beglazing. Een 
nieuwe bijzondere glazen pui verwijst voor wat betreft de indeling nog 
naar oude deuren van de goederenloods aan de spoorzijde.

 Deze geslaagde transformatie had niet tot stand kunnen komen 
zonder subsidie vanuit het Kleine Stedenbeleid en het NRF en natuur-
lijk het enthousiasme en de betrokkenheid van de familie Meerdink.

[afb.1] 
Hardstenen plaquette geplaatst als hulde  

aan jan willink (1831-1896). 

[afb.2] 
gevel spoorzijde stationsgebouw voor de 

herbestemming met latere uitbreidingen. 

[afb.3]
gevel spoorzijde stationsgebouw na herbestemming 

met nieuwe pui ter plaatse van de goederenloodsen.
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aditi Kho

DE STEDENDRIEHOEK 

IN 2030: 

ENERGIENEUTRAAL 

MET RUIMTELIJKE 

KWALITEIT

De Stedendriehoek (de gemeenten Apeldoorn, 

Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 

Zutphen) heeft het ambitieuze plan om in 2030 

energieneutraal te zijn. De Eo Wijersstichting1 

heeft deze regio in transitie als onderwerp 

gekozen voor de 10de Eo Wijersprijsvraag. 

Spannende vraag is hoe het stedelijk en landelijk 

landschap er concreet uit zullen zien in een 

energieneutrale stedelijke regio.
33
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EEn schat aan idEEën
Met de 24 inzendingen, van grote en kleine bureaus die deskun-
dig en creatief zijn op het gebied van energietransitie en gebieds-
ontwikkeling, heeft de Stedendriehoek een schat aan innovatieve 
ideeën gekregen. Volgens het juryrapport vormen alle inzendingen 
samen een rijk geschakeerd boeket, van visionaire vergezichten tot 
voorstellen voor concrete uitvoeringsprojecten. Wat vaak nog ont-
brak, was een doorgronde analyse van het landschap, de ruimtelijke 
vraagstukken of de kansen in deze regio. Om te streven naar een 
energie-neutrale regio mét ruimtelijke kwaliteit zijn dit wel wezen-
lijke stappen in het ontwerpend onderzoek.

clEantEch rEgio stEdEndriEhoEk
Binnen de Cleantech Regio Stedendriehoek2 werken bedrijven, 
bewoners, overheid, onderwijs en onderzoek al samen aan een 
duurzaam en (economisch) gezond klimaat in de Stedendriehoek. 
In de Cleantech Agenda van 20 maart 2015 staat op p. 5: “Door 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren 
en waardevernietiging te minimaliseren hebben ondernemingen 
in de Cleantech Regio een betere operationele prestatie, ontstaat 
maatschappelijke meerwaarde en streven we naar zero-emissie. 
Dit alles draagt ook bij aan het behoud en versterking van onze 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.” Dit is een prachtige ambi-
tie, waarbij het begrip ruimtelijke kwaliteit nog wat moet worden 
verduidelijkt. Kijken we naar de drie bouwstenen van ruimtelijke 
kwaliteit - gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 
- dan betreft het hier met name de toekomstwaarde (duurzame initi-
atieven) en de gebruikswaarde. Maar hoe zit het met de belevings-
waarde?

klEurEn ErkEnnEn of confEtti?
Dat het landschap gaat veranderen in een regio in transitie, op weg 
naar energieneutraliteit, weten we allemaal. Hierbij is het belangrijk 
dat de regio kleuren gaat erkennen door keuzes te maken. Kleuren 
erkennen door uit te spreken dat we verschillende waardevolle ste-
delijke en landschappelijke gebieden hebben die we willen behou-
den en/of versterken. Elk ruimtelijk initiatief is dan maatwerk: het 
wortelt in zijn omgeving en het wordt zorgvuldig ruimtelijk en land-
schappelijk ingepast, hetgeen een positief resultaat oplevert. Als 
een regio in gaat op allerlei ruimtelijke duurzame initiatieven zonder 
naar de geschiedenis van de plek te kijken, zal de schoonheid van 
stad en land langzaam verdwijnen en zal een vrolijke, maar eenvor-
mige confetti-regen van initiatieven het landschap bedekken. 

landschap als inspiratiEbron
Een andere manier van werken is het landschap als inspiratiebron 
gebruiken om hier passende vormen van energieopwekking bij 
te zoeken zoals bij de inzendingen “Navitas Loci” en “De Blauwe 
Kracht”. Door kleuren erkennen zal er een logische langzame orga-
nische transformatie van het landschap plaats vinden, ‘ton sur ton’. 
Deze laag-dynamische, maar defensieve ruimtelijke benadering 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de verschijningsvorm van elk autar-
kisch cluster zoals in de inzending “Mitochondria” of elk ener-
gieknooppunt zoals in de inzending “Hub-Vooruit” er anders uit zal 
zien, afhankelijk van de plek in de verschillende landschapstypen.

landschapsvErniEuwing als stratEgiE
Een ander benadering is een offensieve strategie. Juist gebieden of 
zones die minder gewaardeerd worden, vragen om landschapsver-
nieuwing. Denk aan bestaande en leegstaande bedrijfsterreinen of 
spoorzones die er verrommeld bij liggen. Dit zijn kansrijke locaties 
om nieuwe energielandschappen te creëren. Hier ligt de ruimte voor 
veelal grootschalige ontwikkelingen, zoals clustering van hernieuw-
bare energiewinning en energiegebruik door het bedrijfsleven in 
de inzending “LIII De Groene Fabriek”. Hier worden grote slagen 
gemaakt op weg naar een energie-neutrale regio. Het stedelijk of 

landelijk landschap verandert hier in een hoog-dynamisch tempo, 
van een grauwe gemêleerde kleur naar één uitgesproken kleur. 

Duidelijk mag zijn dat kleuren erkennen een ruimtelijke kwaliteits-
verbetering betekent voor de regio, of het nu een defensieve ruimte-
lijke benadering betreft of een offensieve strategie.

vErvolg En... aan tafEl 
De vier beste inzendingen, maar ook andere goed bruikbare ideeën 
van de prijsvraag, worden in een vervolgatelier in de laatste maanden 
van dit jaar uitgewerkt tot een regionale strategie. Dit is hét moment 
voor de regio om kleuren te erkennen. Na een gegronde ruimtelijke 
en landschapsanalyse, is het de taak van de ruimtelijke ontwerpers 
om in grote lijnen te schetsen welke ideeën waar (met een defen-
sieve of offensieve strategie) in de regio kunnen landen. Daarna zul-
len in de komende jaren veel ideeën worden geconcretiseerd en 
gerealiseerd. Op de Cleantech Agenda, een groeidocument dat 
natuurlijk wordt aangevuld met de prijsvraag-ideeën, staan veel 
projecten die zelf geen fysieke ruimtelijke uitwerking hebben, zoals 
slim produceren, recycling, technicampus en dergelijke. Daarom 
is het belangrijk om samen aan tafel te gaan om te praten over de 
beoogde ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau voor die projecten die 
wél een ruimtelijke verschijningsvorm hebben. 

Met als gevolg een vruchtbare dialoog waar energieneutraliteit en 
ruimtelijke kwaliteit win-win partners van elkaar zijn! 

1. voor meer informatie over de eo wijers-stichting en haar prijsvraag:  

www.eowijers.nl

2. voor meer informatie over de cleantech regio stedendriehoek: 

www.cleantechregio.nl 

bron illustraties:  

eo wijers-stichting, fragmenten van diverse inzendingen  

eo wijers-prijsvraag 2014-2015
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Colofon

Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor 
ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van archi-
tectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsar-
chitectuur.
 
Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gel-
derse gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid 
van stad en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere over-
heden en organisaties. De ISO 9001 gecertificeerde organisatie geldt 
als expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.
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Meer informatie

Gelders Genootschap
Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
T: 026-442 17 42
E: info@geldersgenootschap.nl
www.geldersgenootschap.nl
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