Omgevingswijs

Omgevingskwaliteit &

Duurzaamheid

In de laatste jaren is duurzaamheid een niet meer
weg te denken onderdeel geworden in ruimtelijke
ontwikkelingsprocessen. Het belang zal de eerstkomende
jaren alleen maar toenemen. Veel duurzaamheidsingrepen
hebben een relatie met de omgevingskwaliteit, en het
Gelders Genootschap kan u daarover adviseren. Met dit
infoblad geven wij enkele handreikingen over de manier
waarop u duurzaamheid en omgevingskwaliteit kunt
verbinden.

Ecowoning Lanxmeer Culemborg (foto: Amar Sjauw En Wa - Windhorst)
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Omgevingskwaliteit & Duurzaamheid

Duurzaamheid, een toekomstwaarde
voor omgevingskwaliteit
In een duurzame wereld zijn de mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met
elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet
uitputten. Als het gaat over de gebouwde
omgeving dan denken veel mensen meteen
aan energetische ingrepen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen en het isoleren
van woningen. In onze leefomgeving is duurzaamheid uiteraard een veel breder begrip.
Door de energietransitie zal ons landschap

veranderen, bijvoorbeeld door de bouw van
windmolens en zonneparken. Steden en
dorpen richten zich op klimaatadaptatie, met
aandacht voor hittestress en het voorkomen
van overstromingen. Ook de levenscyclus
van functies en materialen wint aan belang:
de doelstelling vanuit het Rijk is dat Nederland
in 2050 volledig circulair zal zijn. Dit betekent
dat het herbestemmen of hergebruik van
functies en gebouwonderdelen ‘het nieuwe
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Benader duurzaamheid als een ruimtelijke
ontwerpopgave
Natuurinclusief bouwen (bron: DELVA
Landscape, Architecture & Urbanism)

normaal’ zal worden. De Omgevingswet zet
zowel in op een duurzame ontwikkeling als
op een goede omgevingskwaliteit. Hierdoor
ontstaan kansen om via duurzaamheidsingrepen een goede ruimtelijke inpassing of een
versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van
de omgeving te realiseren. Belangrijk daarbij
is dat we duurzaamheid benaderen als een
ontwerpopgave en als nieuwe basis voor
omgevingskwaliteit.

Creëer meerwaarde door (schijnbaar)
tegengestelde waarden te overbruggen
een integrale ruimtelijke opgave waarvoor de
ontwerpende discipline geknipt is. Vanuit het
ontwerp kunnen innovatieve functiecombinaties tussen natuurontwikkeling en windenergie
ontstaan. Zonneakkers bieden mogelijkheden
voor innovatief agrarisch dubbelgebruik en
kunnen, indien goed ontworpen, de schaal en
inrichting van een landschap versterken.
Inspiratie –> Solarpark De Kwekerij in de
gemeente Bronckhorst is een zonnepark
waar is ingezet op een goede landschappelijke

Collectief zonnedak met laadplein, Culemborg (foto: Amar Sjauw En Wa - Windhorst)

Visualisatie Solarpark De Kwekerij
(bron: www.nlsolarparkdekwekerij.nl)

inpassing en het combineren van verschillende
functies. Dit heeft geleid tot een ruim en open
landschapspark dat toegankelijk is voor iedereen, met ruimte voor verblijfs- en speelplekken
en waarin de biodiversiteit in de toekomst zal
toenemen.
Inspiratie –> In de ecologische woonwijk
EVA-Lanxmeer (Culemborg) is recentelijk, als
eerste in Nederland, een coöperatief ontwikkeld zonnedak met laadplein geopend op een
collectieve parkeerplaats.
Inspiratie –> Multifunctionele daken: voor een
gezonde leefomgeving in de stad zijn er kansen
door het aanleggen van ‘dakakkers’ op platte
daken. Groene daken verhogen de isolatiewaarde, bieden ruimte voor voedselproductie,
vergroten de biodiversiteit in de stad, werken
als spons voor het (tijdelijk) vasthouden van
regenwater, helpen mee tegen hittestress en
verhogen het rendement van zonnepanelen.

Alleen met een integrale, gebiedsgerichte
benadering maken we van de energietransitie
een succes. Zo’n benadering gaat uit van
bestaande ruimtelijke kwaliteiten en is een
ontwerpopgave. Ruimtelijke ontwerpers zijn
specialist in het vormgeven van complexe veranderingen en beschikken over het vermogen
om de aard en impact van veranderingen te
verbeelden. Hiermee kunnen zij als geen ander
de duurzaamheidsaspecten een integraal
onderdeel laten zijn van een ruimtelijke ontwerpopgave. Ook de Commissies Ruimtelijke
Kwaliteit van het GG zijn inmiddels aangevuld
met deskundige ontwerpers met duurzaamheidsexpertise en kunnen gemeenten hierin
bijstaan. Voor een ontwerpende benadering
is het belangrijk om de bestaande kwaliteiten
van het gebied inzichtelijk te maken en te versterken, om duurzame waterhuishouding en
duurzame energievoorziening te integreren in
stedenbouwkundige plannen, om rekening te
houden met de oriëntatie van gebouwen en
om de principes van circulair ontwerpen toe
te passen. De levenscyclus van gebouwen zal
Biomimicry: bij het ‘Chlorella Paviljoen’ draagt de
algenbegroeiing op de gevels bij aan de zuurstof
in het interieur (ontwerp Adam Miklosi)

niet alleen gebaseerd moeten worden op de
te plannen functie(s) maar ook op eventuele
toekomstige functies.
Inspiratie –>De natuur heeft zich in de evolutie
geoptimaliseerd om te kunnen overleven enkel
op zonne-energie en in kringlopen. Biomimicry
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Zo op het eerste gezicht lijken duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit niet naadloos samen
te gaan. Duurzaamheidsingrepen zoals zonnepanelen, windmolens en zonneparken zijn
vaak een aantasting van architectonische, cultuurhistorische of landschappelijke waarden.
Ook bestaat het beeld dat welstandsregels
juist weer beperkend kunnen werken voor
duurzaamheidsingrepen. Een duurzame toekomst voor ruimtelijke ingrepen is juist gebaat
bij het verbinden van deze waarden. Dit is

is een ontwerpfilosofie op basis van technieken
uit de natuur en de ecosystemen (gebouwbuurt-stad-land). Natuurlijke ontwerpen zijn
altijd gebaseerd op dezelfde ontwerpprincipes. Zo is elk ontwerp afgestemd op de zon en
gebouwd met milieuvriendelijke en modulaire
bouwstenen. In het ontwerp wordt er continu gezocht naar balans en kringlopen zodat
er geen afval ontstaat. Er wordt effectief met
energie en grondstoffen omgegaan, zodat de
energiebehoefte beperkt blijft. Het vermogen
om te kunnen aanpassen is hierbij essentieel.
Natuurlijke materialen, dampopen bouwmethoden, goede ventilatie en luchtkwaliteit, voldoende daglicht en zicht op de natuur dragen
bij aan onze gezondheid en welzijn. Een goede
omgeving vermindert stress, verhoogt productiviteit en stimuleert creativiteit.
Inspiratie –> Bij natuurinclusief bouwen heeft
ook de natuur er baat bij. Met eenvoudige
voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen (zoals neststenen
en –kastjes), een zorgvuldige werkwijze of het
gebruik van milieuvriendelijke materialen (zoals
groene gevels), kan veel bereikt worden voor
de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad.
Mits goed ontworpen, kunnen deze elementen
ook een architectonische meerwaarde hebben
voor gebouwen.
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Duurzaamheid en monumenten
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Maak duurzame Omgevingsvisies
& Omgevingsplannen

Beleidsnotitie Zon&Wind, gemeente Bergen

Foto bouwhuis Middachten na verduurzaming
(16de eeuwse kap met dampopen systeem
verduurzaamd)

‘Verduurzamen van monumenten mag niet’ is
een veel gehoorde opmerking. Uiteraard is
het aanpassen van monumenten aan strakkere regels gebonden dan niet-monumenten,
maar met respect voor de monumentale waarden zijn er zeker mogelijkheden. Het instandhouden van monumenten is op zichzelf al
duurzaam, maar ook monumenten kunnen
worden aangepast met energetische maatregelen. Belangrijk hierbij is dat het monument
bepaalt tot hoever er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen en niet het strak
volgen van EPC-normen voor de nieuwbouw.
Het gaat bij monumenten met name om de
balans tussen het instandhouden van de cultuurhistorische en monumentale waarden en

het plegen van energetische ingrepen. Dit
betekent zowel ex- als intern, oftewel het
uiterlijke beeld en de inpandige detaillering.
Monumenten zijn nu eenmaal niet gebouwd
volgens de huidige nieuwbouw principes,
maar juist deze oude bouwwijzen en detailleringen zijn belangrijk voor het zichtbaar houden van de geschiedenis. Daarom is ook het
bouwfysisch evenwicht in de constructie van
groot belang. Monumenten moeten kunnen
(blijven) ademen!
Kortom, ook monumenten zijn energetisch te verbeteren, maar het proces daar
naar toe vraagt een zorgvuldige aanpak
met respect voor de cultuurhistorische
waarden.

Het zicht op een zonneweide of een windpark stopt niet bij de gemeentegrens. Ook
zal het buitengebied in de toekomst mogelijk niet meer alleen een producent zijn van
voedsel, maar ook van energie voor bijvoorbeeld een naburige stad. Met een regionale
aanpak hebben we het juiste schaalniveau te
pakken om deze ontwikkelingen effectief te
kunnen sturen. Deze regionale benadering
helpt om een goede afweging te maken voor
locatiekeuzes voor energielandschappen
(zoals windmolenparken, zonne-energieparken, (warmte)energie uit water/bodem
en biomassaproductieakkers) in relatie tot
de (historische) landschappelijke beleving,
recreatie, natuur, biodiversiteit en het ‘laadvermogen’ van het landschap. Wat we nodig
hebben is ruimte, kennis en een goed landschappelijk ontwerp.
Eén van de gezamenlijke instrumenten
hiervoor is de Regionale Energie Strategie
(RES) die in elke regio in Nederland wordt
ontwikkeld. Het doel van de RES is om
duurzame energievoorziening goed in te

Creëer draagvlak

Inspiratie voor zonneakkers Cleantech regio

Links

passen in het landschap, door te komen tot
regionale, gezamenlijk gedragen keuzes die
tevens recht doen aan de cultuurhistorische
en ruimtelijke waarden van een gebied. In
de Cleantech regio werken ondernemers,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en
overheden samen aan een energieneutrale
en duurzame economie en samenleving.

www.cleantechregio.nl
www.ruimtelijkekwaliteit.nl
https://nl.urbangreenbluegrids.com
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
projecten/panorama-nederland

Organiseer processen van onderop, want
bij ruimtelijke ingrepen in het kader van de
energietransitie is maatschappelijk draagvlak
essentieel. Hoe meer draagvlak, hoe breder
het scala aan perspectieven is, waardoor een
planproces niet alleen sneller doorlopen kan
worden maar een planinitiatief ook daadwerkelijk aan kwaliteit kan winnen. Alle belangen
en argumenten wegen mee, maar dat is iets
anders dan ‘iedereen krijgt zijn zin’. ‘Vroegtijdig, integraal en met elkaar’ klinkt leuk, maar
is geen garantie voor succes. Het gaat namelijk ook om transparantie en eigenaarschap:
hoe worden de baten en lasten verdeeld?
Door hierin de juiste balans te vinden, kan
het draagvlak en vooral wederzijds begrip
worden verhoogd. Geef vervolgens heldere randvoorwaarden mee, waarbij je in een
vroegtijdig stadium aangeeft wat je verwacht
van een initiatief. Redeneer altijd vanuit de
context: iedere omgeving is uniek en vraagt
om een maatwerkoplossing; een oplossing
die zich naadloos voegt in de structuur en
karakteristiek van een landschap.

Integratie van zonnepanelen als ‘luiken’ in de
gevel (foto en ontwerp IAA Architecten)

Inspiratie –> In nauw overleg met bewoners
kunnen de ruimtelijke en de duurzaamheidsambities inzichtelijk gemaakt worden, die vervolgens gekoppeld kunnen worden tot een
samenhangende klimaataanpak. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in het Energiecafé Rheden, waarbij
inwoners met de gemeente mee kunnen denken
over het opwekken van duurzame energie.

Meer weten?
Colofon
Geert Jan Jonkhout,
Martin van Bleek,
Janos Boros
[redactie]
M.m.v. Amar Sjauw En Wa – Windhorst
en Mireille Huiskamp-Langendijk

Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
026 442 17 42
info@geldersgenootschap.nl
www.geldersgenootschap.nl
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Benader duurzaamheid als een
regionale opgave

Momenteel is het ruimtelijke beleid van veel
overheden nog niet toereikend voor een heldere sturing van veel duurzaamheidsinitiatieven.
Structuurvisies zeggen vaak niets over windmolen- of zonneparken, en welstandsnota’s al
evenmin over zonnepanelen op monumenten,
of over het aanbrengen van een nieuwe buitenschil om een rijtjeswoning.
In de Omgevingswet zullen de gemeenten
meer bevoegdheden krijgen om vernieuwend
ruimtelijk kwaliteitsbeleid te maken, waarmee er
gericht gestuurd kan worden op de landschappelijke inpassing van duurzaamheidsingrepen.
Inspiratie –> De Limburgse gemeente Bergen
wil een van de meest duurzame gemeenten
van Nederland worden. Als onderdeel van de
Omgevingsvisie Bergen 2030 is er een afzonderlijke beleidsnotitie gemaakt over energie
uit zon en wind. Onder meer worden hierin,
op basis van de landschapstypes, de kansen
en beperkingen aangegeven voor zonne- en
windenergie.

