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ENERGIE EN WARMTE

MOBILITEIT MATERIALEN EN CIRCULAIR

• robuust watersysteem tussen wijken
•  robuust watersysteem in de wijk-
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verharding
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• schaduw creëren
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INLEIDING

Aanleiding 
De gemeente streeft naar een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving 
in de hele gemeente. In de praktijk blijkt het soms lastig de gemeentelijke 
duurzaamheidsambities door te vertalen naar concrete en uitvoerbare maatregelen. 
Tal van keuzes liggen voor: welke maatregelen zijn passend, wat is effectief, haalbaar 
en betaalbaar en wie moet de maatregelen uitvoeren? Ook het niveau waarop een 
maatregel idealiter wordt toegepast is van invloed op de keuze voor een duurzame 
of een traditionele toepassing. We onderscheiden het niveau van de stad, de wijk, de 
straat, het (openbaar) groen, de erven en de woningen.

Sweco heeft in opdracht van de gemeente onderzocht welke concrete maatregelen 
geschikt zijn om de duurzaamheidsambities te realiseren. Dit onderzoek heeft zich 
gericht op de Zuidlanden, maar de resultaten zijn ook door te vertalen naar andere 
gebieden in Leeuwarden. 

In het onderzoek is naar de onderstaande thema’s gekeken:  
• Energie en warmte
• Klimaatadaptatie
• Duurzame mobiliteit
• Groen en biodiversiteit
• Materialen en circulair

Per thema is eerst door Sweco een groslijst opgesteld van een groot aantal mogelijke 
maatregelen. In 5 werksessies (1 per thema) met specialisten van Sweco en de 
gemeente zijn per thema circa 5 maatregelen gekozen die als geschikt worden gezien 
om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te realiseren. Deze 5 maatregelen zijn 
uitgewerkt en in deze bundel opgenomen.
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Inspiratie  
De inspiratiebundel ondersteunt bij het inrichten en beheren van een duurzame en 
toekomstbestendige leefomgeving door uit te dagen, te verleiden en te inspireren. De 
bundel geeft inzicht in duurzaamheidsmaatregelen die concreet toepasbaar zijn in een 
nieuwbouwwijk, afgestemd op de Leeuwarder situatie. Inzicht in de effectiviteit, kosten 
en de succes- en faalfactoren per maatregel helpt bij het maken van keuzen en het 
verwezenlijken van de doelen.

De ontwikkelingen gaan snel, vooral op het gebied van toepassingen in duurzame 
energie. De duurzaamheidsmaatregelen die op dit moment de meest optimale en 
geschikte zijn voor de Leeuwarder situatie, zijn in de bundel opgenomen.  

Ambities
De meeste van de in de bundel opgenomen maatregelen zijn in combinatie toe 
te passen. Hoe hoger de ambitie hoe meer maatregelen de gemeente zal willen 
realiseren. Dat ook de afzonderlijke maatregelen meer of minder effectief zijn zal 
onderdeel van de afweging zijn om de maatregel wel of niet uit te (laten) voeren. 
Voor de keuze of en op welke maatregelen de gemeente inzet, onderscheiden we de 
volgende ambitieniveaus: 
• Ambitieniveau 1: conform bestaande praktijk / wettelijke normen
• Ambitieniveau 2: gemiddelde extra inspanning 
• Ambitieniveau 3: maximale extra inspanning 
Als geen enkele van de beschreven maatregelen van een thema wordt uitgevoerd 
dan zit de ontwikkeling op ambitieniveau 1. Ambitieniveau 2 of 3 wordt bereikt als 
de gemeente en/of bewoners enkele maatregelen treffen (niveau 2) dan wel zich 
maximaal inspannen en alle mogelijke maatregelen treffen (niveau 3).

De verzameling maatregelen in deze bundel brengt een duurzame en 
toekomstbestendige leefomgeving een stap dichterbij. 



ENERGIE EN WARMTE

•  WONINGEN ALL ELECTRIC INDIVIDUEEL 
•  WONINGEN ALL ELECTRIC COLLECTIEF 
•  COLLECTIEVE WARMTE/KOELING
• INFRASTRUCTUUR
• KLEINSCHALIGE WIND
• GEOTHERMIE

Voor het thema energie en warmte zijn er landelijk belangrijke ontwikkelingen ten aanzien 
van de energiezuinigheid van woningen. Ten eerste is per 1 juli 2018 de aansluitplicht 
voor aardgas vervallen, waardoor nieuwe woningen niet meer met gasaansluiting gebouwd 
worden. Alleen in bijzondere situaties kunnen gemeenten hierop uitzonderingen maken. Ten 
tweede zullen met ingang van 1 januari 2020 voor nieuwbouwwoningen de normen voor Bijna 
Energieneutrale Gebouwen (BENG) gaan gelden. Hiervoor is geen gemeentelijk beleid nodig, 
de BENG-normen worden landelijk geborgd via het Bouwbesluit. De BENG-normen leiden 
onder meer tot zeer goede isolatie van woningen, zodat deze een beperkte warmtevraag zullen 
hebben. Aardgasloos en BENG zijn voor deze bundel het uitgangspunt omdat dit de landelijke 
standaard is (met al een duidelijke duurzaamheidswinst). Hierbij ligt het voor de hand om in de 
basis uit te gaan van lage temperatuurverwarming. 

De wijk bestaat uit 250 woningen. Bij voorgenoemde uitgangspunten hebben deze woningen 
voor verwarming en warm tapwater een warmtebehoefte van gemiddeld 22 GJ per woning. 
Als deze warmte met een warmtepomp wordt opgewekt komt dit neer op een gemiddeld 
energiegebruik van ongeveer 2800 kWh per jaar inclusief hulpenergie. Daarnaast gebruiken 
de woningen elektriciteit voor onder meer verlichting en koken, maar voornamelijk voor 
huishoudelijke apparatuur. Dit huishoudelijke energiegebruik komt in de praktijk neer op 
circa 3000 kWh per woning. Het koelen van woningen hoeft niet per se, maar levert een 
hoger comfortniveau op. De gemiddelde koelbehoefte is circa 3 GJ per woning. Aanvullend 
kan er een energiebehoefte zijn voor het opladen van elektrische auto’s bij de woningen. 
Deze behoefte is in dit stadium niet gekwantificeerd, maar kan substantieel zijn, zeker als 
in de toekomst elektrisch steeds gewoner wordt. Tot slot is er in Zuidlanden een beperkte 
energievraag voor voorzieningen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan straatverlichting, 
verkeerslichten, rioolpompen en dergelijke. 

Voor deze bundel is onderzocht in hoeverre de gemeente Leeuwarden de vraag naar 
elektriciteit, warmte en koeling op duurzame wijze kan invullen.
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WONINGEN ALL ELECTRIC INDIVIDUEEL MET VOLLEDIG DAK PV

WAT HOUDT DE MAATREGEL IN ?
Warmtepompen
De warmtepomp wordt gevoed door lucht (type lucht-water warmtepomp) dan wel 
water (type water-water warmtepomp). Een lucht-warmtepomp maakt gebruik van 
een buiten unit waar de lucht wordt onttrokken en in het systeem wordt ingebracht. 
Deze kan geplaatst worden in de tuin, aan een van de buitenmuren, of op het dak. 
Aandachtspunt hierbij is de geluidproductie van de buitenunit. Een water-warmtepomp 
gebruikt hetzelfde natuurkundige principe, maar onttrekt de warmte uit water. Dit 
gebeurt in de woningbouw veelal met gesloten bodemlussen (zie afbeelding). De 
bodem geeft het water een constante temperatuur, die in de winter hoger ligt dan de 
buitenlucht. Dat maakt het al snel energetisch efficiënter dan een lucht-warmtepomp. 
Een water-water warmtepomp kan naast verwarmen, ook ingezet worden om een 
woning te koelen. Door de hoge isolatiewaardes en extremer weer, blijkt koelen in te 
spelen op een groeiende behoefte.

Schematische weergaven van een water-water warmtepomp die warmte en koude onttrekt uit de bodem. 

Zonnepanelen

Warmtepompen hebben stroom nodig. Om deze stroom zoveel mogelijk lokaal te 
genereren worden in deze maatregel alle daken vol gelegd met zonnepanelen.

EFFECTIVITEIT
Met deze combinatie van maatregelen wordt zowel het gebouwgebonden 
energiegebruik als het huishoudelijk energiegebruik van de woningen over een heel 
jaar gezien gecompenseerd door de opwekking. Dit betekent dat de woningen geheel 
energieneutraal zijn.

KOSTEN 
Zowel de investeringskosten als de kosten voor onderhoud en beheer komen voor 
rekening van de individuele huiseigenaren. Er zijn geen kosten voor de gemeente.
• de investering van een lucht-water warmtepomp ligt op circa € 7.000; 
• water-water warmtepompen vereisen een hogere investering vanaf € 10.000.

Uitgaande van 24 zonnepanelen per woning is het investeringsbedrag circa € 9.000. 
Daarmee wordt circa 6.000 kWh per jaar opgewekt. Het is mogelijk om zonnepanelen 
in het dak te integreren, wat een esthetisch voordeel oplevert en ook kan leiden tot 
kostenbesparing omdat onder de panelen geen separate dakbedekking meer nodig is.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Onderdeel Succesfactor Faalfactor
Lucht-water warmtepomp • Buitenunit goed mee-ontwerpen 

i.v.m. beeldkwaliteit.
• Kans op geluidhinder;
• Verwarmingssysteem huizen 

dient ingesteld te zijn op lage 
temperatuur; 

• Presteert minder goed bij 
extreem weer. 

Water-water warmtepomp • Energetische prestaties 
onafhankelijk van de 
buitentemperatuur en daardoor 
stabiel gedurende het jaar.

• Bodem dient geschikt te zijn; 
• Kans dat individuele systemen 

elkaar beïnvloeden; 
• Verwarmingssysteem huizen 

dient ingesteld te zijn op lage 
temperatuur; 

• Bron kan uitgeput raken.
Zonnepanelen • Gunstige oriëntatie van daken; 

vermijden hoge bomen nabij 
panelen.

• Bewoners willen niet verplicht 
worden om panelen op hun dak 
te hebben.

koudevraag warmtevraag

www.partnersinenergiebeheer.nl



WONINGEN ALL ELECTRIC COLLECTIEF MET VOLLEDIG DAK PV

WAT HOUDT DE MAATREGEL IN ?
Collectief systeem
Een lucht-lucht warmtepomp dan wel water-water warmtepomp (in combinatie 
met WKO) kan ook als collectief systeem worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen 
schaalvoordelen worden behaald en kunnen de kosten verdeeld worden over 
meerdere woningeigenaren.

In een collectief lucht-water-warmtepompsysteem wordt de collectieve buitenunit 
(waar de uitwisseling met de buitenlucht plaatsvindt) op een centrale plek in de wijk 
neergezet. Er moet rekening worden gehouden met de geluidsproductie van deze unit. 
Het door de buitenunit opgewarmde water wordt in een vat in de bodem opgeslagen 
en vervolgens met buizen naar de woningen getransporteerd en daar benut. Met deze 
collectieve voorziening is er op één locatie een gebouwde voorziening die geluid 
produceert nodig, en niet op elke individuele woning.

Een collectieve water-water-warmtepomp haalt de warmte (en koude) uit de bodem/
het grondwater. In plaats van bodemlussen per woning, wordt een groter systeem 
aangelegd. Dit kan zowel een gesloten systeem als een open systeem zijn. 

Zonnepanelen
Warmtepompen hebben stroom nodig. Om deze stroom zoveel mogelijk lokaal te 
genereren worden in deze maatregel alle daken vol gelegd met zonnepanelen.

EFFECTIVITEIT
WKO: Met deze combinatie van maatregelen wordt zowel het gebouwgebonden als het 
huishoudelijk energiegebruik van de woningen over een heel jaar gecompenseerd door 
de opwekking. Dit betekent dat de woningen geheel energieneutraal zijn.

KOSTEN 
Zowel de investeringskosten als de kosten voor onderhoud en beheer komen voor
rekening van de huiseigenaren. De collectieve buitenunit zal mogelijk op gemeente-
grond komen. Voor de variant lucht-water warmtepomp, zijn verschillende exemplaren 
nodig om in de volledige vraag te voorzien.
De dichtheid van de wijk en de eventuele subsidies zijn bepalend voor de kosten. Het 
kan 35% goedkoper tot  20% duurder zijn dan een individuele warmtepomp. 
De collectieve water-water warmtepomp is met name interessant vanaf 80-300 
woningen. De dichtheid van de wijk en eventuele subsidies zijn eveneens van invloed 
op de kostprijs. Het schaalvoordeel speelt hier een nog belangrijke rol. 

Uitgaande van 24 zonnepanelen per woning is het investeringsbedrag circa 9.000 euro. 
Daarmee wordt circa 6.000 kWh per jaar opgewekt. Het is mogelijk om zonnepanelen 
in het dak te integreren, wat een esthetisch voordeel oplevert en ook kan leiden tot 
kostenbesparing omdat onder de panelen geen separate dakbedekking meer nodig is.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Onderdeel Succesfactor Faalfactor
Collectieve lucht-water 
warmtepomp

•  Installatie is bovengronds, wat 
het onderhoud vergemakkelijkt. 

•  Kans op onenigheid tussen 
deelnemers. 

•  Buitentemperatuur is van invloed op 
de energetische efficiëntie. 

Collectieve water-water 
warmtepomp in combinatie 
met een WKO

•  Energetische prestaties 
onafhankelijk van de 
buitentemperatuur en daardoor 
stabiel gedurende het jaar.

•  Kans op onenigheid tussen 
deelnemers. 

• Bodem dient geschikt te zijn.
• Bron kan uitgeput raken

Zonnepanelen •  Gunstige oriëntatie van daken. 
•  Vermijden hoge bomen nabij 

panelen.

• Bewoners willen niet verplicht worden 
om panelen op hun dak te hebben.
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woningaansluiting
voor verwarming en
koeling

koude bron warmte bron

aquifier (=waterafvoerende zandlaag)

distributienetten 
voor verwarming 
en koeling

Bron: Visie duurzaamheid warmtelevering DEVA



COLLECTIEVE VOORZIENING WARMTE/KOELING IN COMBINATIE MET TEO

WAT HOUDT DE MAATREGEL IN ?
De Zuidlanden ligt aan het Van Harinxmakanaal. Daarnaast liggen in De Zuidlanden 
ook andere grote waterpartijen. Dit oppervlaktewater kan als energiebron functioneren 
voor het verwarmen en koelen van de wijk. Dit wordt Thermische Energie uit 
Oppervlaktewater (TEO) genoemd. 

TEO is een doorontwikkeling van WKO (warmtekoudeopslag). Door TEO toe te voegen 
wordt meer warmte en koude opgebracht met evenveel elektraverbruik, een hoger 
rendement dus. Daarnaast is het is eenvoudiger de energiebalans in de bodem te 
waarborgen zodat de bodembronnen minder snel/niet uitgeput raken. 

Hoe werkt het: 
TEO maakt gebruik van de temperatuurverschillen van het oppervlaktewater 
gedurende de seizoenen. In de zomer wordt warmte uit het oppervlaktewater 
opgeslagen, bijvoorbeeld in een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag). Deze 
warmte kan in het koude seizoen worden benut om met behulp van een warmtepomp 
gebouwen te verwarmen. In de winter kan juist koude worden opgeslagen. Deze koude 
is dan een bron voor duurzame koeling.

Bron http://www.kic-consultancy.nl (bewerking)

Een TEO oplossing is met name interessant bij een grotere schaalgrootte.Buurtschap 
Unia beschikt over kleinschalig oppervlaktewater. Het nieuwe woon-gebied Middelsee 
ligt nabij het Van Harnixmakanaal. De grootte van Middelsee en het stromend water in 
het Van Harnixmakanaal maken TEO voor deze locatie interessanter.

EFFECTIVITEIT
Thermische Energie uit Oppervlakte water in combinatie met een warmtekoudeopslag 
is een zeer energie-efficiënte manier om warmte en koude op te wekken. Het kan leien 
tot een energieneutrale, of zelfs energieleverende, woonwijk.

KOSTEN 
Zowel de investeringskosten als de kosten voor onderhoud en beheer komen voor 
rekening van de huiseigenaren. Ruimte zal moeten worden toegewezen om de 
collectieve bovengrondse installatie een plaats te geven.

Dit concept vraagt een hoge investering en veel tijd in de ontwikkelingsfase.
De kosten zijn veelal het dubbele van een WKO systeem.

SUCCES- EN FAALFACTOREN
 

Succesfactor Faalfactor
• De energie-efficiënte van een WKO in 

combinatie met een TEO is zeer hoog. 
Energieneutraal / energieleverend is daarmee 
binnen handbereik. 

• De energiebalans in de bronnen zijn relatief 
eenvoudig in stand te houden.

• kans op onenigheid tussen groot aantal deelnemers; 
• minder individuele vrijheid; 
• bodem en oppervlaktewater dient geschikt te zijn. 
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INFRASTRUCTUUR

WAT HOUDT HET IN ?
In dit maatregelpakket zitten diverse besparingsopties en opwekking in openbaar gebied. 

A. Ecodynamische straatverlichting N211
Het concept bestaat uit een duurzame 
LED-verlichtingsbron, slimme sensoren en een 
draadloze communicatiemodules. Besparingen in 
energie worden bereikt door in de nachtelijke uren de 

verlichting te dimmen. Indien de sensoren verkeersdeelnemers detecteren dan wordt het 
verlichtingsniveau automatisch aangepast. 

Met het ecodynamische verlichtingsconcept is het eenvoudig om de natuurlijke licht-
kleuren in de ochtend, nacht en avond te volgen, waardoor verstoring van de 
leefomgeving van mensen en dieren tot een minimum wordt beperkt. 

B. Diverse opstellingen zonnepanelen
Op gebouwde constructies in de openbare ruimte 
zonnepanelen worden geplaatst, bijv. in een aparte 
‘zonneboom’, op bushokjes of boven parkeerplaatsen.

C. Warmte uit asfalt 
Als auto’s en fietsen over asfalt rijden, vindt enige 
opwarming van dit asfalt plaats. Deze warmte kan worden 
‘afgetapt’ en naar woningen worden geleid. In de winter kan 
het systeem er voor zorgen dat wegen en fietspaden vrij 
van sneeuw en ijs blijven zodat strooien niet nodig is.

D. Warmte uit afvalwater
Daarnaast zal in Zuidlanden afvalwater worden afgevoerd via een 
rioolstelsel. Dit water is opgewarmd (afkomstig van o.a. douchen, 
vaatwasser), deze warmte kan worden teruggewonnen. Deze techniek 
heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA).

EFFECTIVITEIT
Ad. A. De energiereductie wordt bereikt door LED verlichting toe te passen en de 
verlichting terug te schakelen naar een lager vermogen. Besparing: 50 tot 80% ten 
opzichte van conventionele verlichting. 
Ad. B. Bij afwijking van standaardpanelen, is de energie-opwek per m2 paneel vaak lager.
Ad. C. Als de warmte direct benut wordt, is deze optie interessant. Als dit niet kan, is het 
type opslag en distributieafstand bepalend.
Ad. D. De energie-efficiëntie van een warmtepomp gevoed door warmte onttrokken uit 
het afvalwater is in theorie hoger dan een warmtepomp gevoed door een WKO systeem. 
Prestaties zijn erg locatie gevoelig door de mate van rioolgebruik en afgifte oppervlak.

KOSTEN 

Ad. A. Er zijn veel verschillende uitvoeringen. De prijs kan circa 50% hoger liggen dan 
conventionele verlichting.
Ad. B. Vorm en opstelling zijn van invloed op de kosten. De prijs per kWp vermogen kan 
drie maal de kostprijs voor conventionele panelen zijn.
Ad. C. Nader te bepalen.
Ad. D.  Met name meerkosten ten opzichte van een traditioneel rioolnetwerk. Om de 
warmte eruit te halen, is een groter buisdiameters nodig. De kosten zijn vergelijkbaar met 
aanleg bodemputten voor een WKO.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Onderdeel Succesfactor Faalfactor
Ecodynamische verlichting • zichtbaarheid •  geen draagvlak bewoners vanwege 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid 
• efficiëntie (grootschalig)

Diverse opstellingen 
zonnepanelen

• zichtbaarheid • minder energie opwek ten opzichte van 
conventionele zonnepanelen

Warmte uit asfalt • drukke wegen met woningen in 
hoge dichtheid op korte afstand 
is gunstig

• weinig echt drukke wegen in 
Zuidlanden, woningbouw grotendeels in 
lage dichtheden.

Warmte uit afvalwater • deelgebieden met woningen in 
hoge dichtheden is gunstig

• woningbouw grotendeels in lage 
dichtheden
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www.waterenenergie.stowa.nl

www.N211geeftenergie.nl

www.N211geeftenergie.nl

www.N211geeftenergie.nl
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KLEINSCHALIGE WIND: URBAN TURBINES, EAZ

WAT HOUDT HET IN ?
Een groot voordeel van windturbines is dat ze energie opwekken in het winterhalfjaar, 
op momenten dat er weinig zon is en het energiegebruik (o.a. voor warmtepompen 
die huizen verwarming) wel hoog ligt. In Leeuwarden staan op de bedrijventerreinen 
Zwette en de Hemrik al enkele middelgrote turbines.

De elektriciteitsproductie van windturbines is afhankelijk van de windsnelheid, het 
rotoroppervlak en het type turbine. De meeste miniturbines beginnen te draaien 
bij een windsnelheid van ongeveer 3 m/s (meter per seconde). Om elektriciteit te 
produceren hebben de meeste miniturbines een windsnelheid nodig van ongeveer 
5 m/s. De RVO hanteert een gemiddelde windsnelheid van 4,9 m/s aan op 20m as 
hoogte voor de locatie Unia.

De toepassing van miniturbines in de gebouwde omgeving is relatief nieuw en nog 
sterk in ontwikkeling. De prestaties van deze turbines verschillen onderling sterk.

Voor de gebouwde omgeving wordt aangenomen dat op locaties boven de 20 
m hoogte voldoende windaanbod is voor het aandrijven van miniturbines. In De 
Zuidlanden komen deze bouwhoogten weinig voor, mogelijk wordt in deelgebied 
Middelsee wel hoger gebouwd.

EFFECTIVITEIT
De efficiëntie van windmolens neemt exponentieel toe naarmate de diameter toeneemt. 
Dit betekent dat kleinere turbines minder efficiënt zijn dan de grote windmolens in 
windmolenparken, maar efficiënter dan in gebouwen geïntegreerde windmolens. 

De elektriciteitsopbrengsten van miniturbines liggen, afhankelijk van de locatie en het 
type turbine, tussen 200 kWh en 5.000 kWh per jaar.

KOSTEN 
De investeringskosten voor miniturbines variëren, afhankelijk van 
het turbinetype, tussen € 6.000 en € 35.000.  De kosten van transport en montage 
zijn daarbij niet inbegrepen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de 
legeskosten en de eventuele onderzoekskosten die voor sommige locaties, op verzoek 
van de vergunningverlener, moeten worden gemaakt.

SUCCES- EN FAALFACTOREN
 

Onderdeel Succesfactor Faalfactor
Middelgrote turbines (40/50 m) • met beperkt aantal turbines 

grote productie duurzame 
energie haalbaar

• geluid;
• slagschaduw;
• landschappelijke impact;
• restrictief provinciaal beleid.

Kleine turbines (15m) • landschappelijke impact beperkt 
(komen in beginsel niet hoger 
dan bomen)

• geluid;
• landschappelijke impact;
• restrictief provinciaal beleid.

Turbines op gebouw • landschappelijke impact zeer 
beperkt (visuele impact turbine 
ondergeschikt aan visuele 
impact gebouw zelf)

• Is nieuw en onbekend in 
Nederland, daardoor mogelijk 
weerstand bij bewoners

Bron: RVO

Bron links: Van Venrooy
Bron rechts: Powernest
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WAT HOUDT DE MAATREGEL IN ?
Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de 
verwarming van onder andere huizen. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe 
dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond 
opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde 
water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Voor een geothermie-installatie is, als de putten eenmaal geboord zijn, een terrein 
benodigd van ongeveer een halve hectare. Hierop staat een gebouw van zo’n 20 bij 
20 meter voor de warmtewisselaars en enkele filters en pompen. Naast het gebouw 
is vaak een ontgassingsinstallatie (‘ontgassingstank’) nodig en soms een noodfakkel 
gekoppeld aan deze installatie. Er zijn plannen om nabij De Zuidlanden een dergelijke 
locatie te ontwikkelen.

De gewonnen warmte wordt via grote, goed geïsoleerde buizen in de grond naar de 
warmte-afnemers getransporteerd.

De relatief hoge temperaturen van geothermie, maakt het met name interessant voor 
de bestaande bouw. Het isolatieniveau is daar lager, en de bestaande afgiftesystemen 
(radiatoren) zijn ontworpen op hoge temperaturen. Bij nieuwbouw speelt het voordeel 
minder omdat de isolatiewaarde hoger is. Dit geldt zeker voor de nog te bouwen 
woningen in De Zuidlanden, die conform BENG gebouwd zullen worden, en een zeer 
beperkte warmtevraag zullen hebben. Deze nieuwe woningen zullen verwarmd worden 
met lage temperatuur installaties (vloerverwarming en radiatoren).

GEOTHERMIE

EFFECTIVITEIT
De nieuwe woningen zullen goed geïsoleerd zijn en nog een zeer beperkte 
warmtevraag hebben voor hun lage temperatuur verwarmingssystemen. Deze 
warmtevraag kan op duurzame wijze worden ingevuld met geothermie. 

KOSTEN 
De aanleg van de buizen om de warmte naar de nieuwe woongebieden van De 
Zuidlanden te transporteren is kostbaar. Deze kosten worden dan gemaakt om een 
zeer beperkte hoeveelheid warmte naar deze gebieden (met zeer goed geïsoleerde 
woningen en lage temperatuur verwarming) te transporteren.

SUCCES- EN FAALFACTOREN
 

Succesfactor Faalfactor
• Geothermie is niet afhankelijk van weer, 

wind of seizoen. Geothermie is daardoor een 
voorspelbare en betrouwbare warmtebron. 

• vereist een grote investering;
•  grote afname is noodzakelijk om het rendabel te 

maken; het moet het wijkniveau overstijgen;
• samenwerking met een groot aantal partijen vereist.

Bron: Noordz



KLIMAATADAPTATIE

• ROBUUST WATERSYSTEEM TUSSEN WIJKEN
•  ROBUUST WATERSYSTEEM IN DE WIJK-   

VASTHOUDEN EN BERGEN
•  ROBUUST WATERSYSTEEM IN DE WIJK -   

VERHARDING
• HERGEBRUIK WATER
• GROENE DAKEN
• SCHADUW CREËREN

Het klimaat verandert en dit zal ook gevolgen hebben voor de fysieke 
omgeving. De mogelijke effecten zijn:

• wateroverlast - zwaardere buien, waardoor wateroverlast en schade kan 
ontstaan (water op straat, water in gebouwen); 

• hittestress - hoge temperaturen in versteende gebieden met negatieve 
gevolgen voor de mens;

• droogte - lage (grond)waterstanden met mogelijk schade voor bebouwing 
en natuur;

• overstromingen - een stijgende zeespiegel kan op termijn leiden tot 
grotere kansen op overstroming vanuit zee of vanuit de kanalen. 

Klimaatadaptatie (of ruimtelijke adaptatie) doelt op het inrichten van 
gebieden op een zodanige wijze dat ze bestand zijn tegen het ‘nieuwe’ 
klimaat. In dit hoofdstuk zijn maatregelen opgenomen voor de vier hiervoor 
genoemde effecten, gericht op een klimaatadaptieve inrichting van het 
woongebied De Zuidlanden. Door één maatregel zijn soms meerdere 
effecten te beïnvloeden. Dit is onder het kopje ‘effectiviteit’ aangegeven. Zo 
gaat een groene dak hittestress tegen, maar heeft bij toepassing op grote 
schaal tegelijkertijd een positief effect op het waterbergend vermogen van 
de buurt of de wijk. 



ROBUUST WATERSYSTEEM TUSSEN WIJKEN

WAT HOUDT HET IN ?
De Zuidlanden zal uiteindelijk bestaan uit buurtschappen die samen de woonwijk 
vormen. Met de aanleg van een robuust watersysteem tussen deze buurtschappen 
verkleint de kans op wateroverlast. Het huidige watersysteem geeft hiervoor een 
goede basis. Door watergangen en -partijen te verbreden en uit te breiden verbetert 
het klimaatadaptief vermogen van het watersysteem tussen de buurtschappen. 
 
Dit robuuste watersysteem tussen de wijken heeft de volgende doelen:
• Een overloopgebied bij zware buien. Het dient als extra waarborging dat De 

Zuidlanden zijn eigen waterprobleem oplost, en niet afwentelt op de omgeving.
• Water vasthouden binnen het gebied. Tijdens een droogteperiode is het 

nuttig om water in het gebied vast te houden met stuwen en sluizen. De 
oppervlaktewaterstanden beïnvloeden de grondwaterstanden en daarmee verkleint 
de kans op problemen door droogte.

• Het beperken van de gevolgen van een overstroming vanuit de boezem. Het laagste 
punt zal het water eerst opvangen, daarna overstromen wegen en woningen. 

 
Een robuust watersysteem bestaat naast verbrede watergangen en vergrote 
waterpartijen uit aangewezen gebieden die onder water mogen staan bij langdurige 
en hevige neerslag. Het is mogelijk om dit ‘getrapt’ aan te leggen: in normale situaties 
stroomt het water door het normale profiel van de watergang, bij langdurige en hevige 
neerslag komt het water hoger te staan en overstromen deze gebieden. 

EFFECTIVITEIT
Het effect van een robuust watersysteem is drieledig: minder kans op wateroverlast, 
minder droogteproblemen en meer tijd voor evacuatie bij overstroming. De mate van 
effectiviteit is afhankelijk van de capaciteit en het ontwerp.

In de huidige werkwijze wordt bij grote nieuwbouwprojecten 5% tot 10% van de toename 
van verhard oppervlak gecompenseerd door het areaal oppervlaktewater te vergroten. Bij 
oppervlaktewateren is normaal gesproken een peilstijging van 0,5m mogelijk. Door het 
percentage te compenseren verharding te verhogen ontstaat ruimte om extremere buien 
op te vangen en flexibiliteit om in de toekomst het watersysteem aan te passen.

KOSTEN 
Aanleg van oppervlaktewater en ‘overloopgebieden’ vraagt ruimte die kostbaar is (niet 
uitgeefbaar). Daarnaast kan dubbeling optreden met kosten van de maatregelen voor 
een robuust watersysteem ín de wijken. Een richtlijn voor de kosten van aanleg van 
een waterstructuur is – los van grondverwerving – ca. 100 euro/m3 waterberging. 

Er kan een verschuiving in financieringsbronnen optreden: als een robuust 
watersysteem direct onderdeel is van het nieuwbouwproject, drukken de kosten op 
de grondexploitatie. Als later tot aanleg wordt overgegaan, vormt rioolheffing de 
financieringsbron. 

Door balans te vinden tussen de dimensies van het watersysteem tússen de wijken en 
het watersysteem ín de wijken, kan de gemeente onnodige kosten voorkomen.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Ruime waterstructuren tussen de wijken 

leiden tot aantrekkelijke woonomgeving en 
bieden kansen voor watergebonden natuur en 
recreatie. 

• Een watersysteem is alleen robuust als het water er 
makkelijk komt. Duikers, vernauwingen en obstakels 
zorgen voor opstuwing, waardoor er kans is dat het 
watersysteem niet optimaal functioneert.
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ROBUUST WATERSYSTEEM IN DE WIJK - VASTHOUDEN EN BERGEN

WAT HOUDT HET IN ?
Het ‘vasthouden’ of ‘bergen’ van water in de buurt of wijk zelf. Bij een hevige regenbui 
stroomt het water vertraagd af naar oppervlaktewateren buiten de wijk. Hierdoor 
komt het niet in één keer samen op één plek, wat de kans op overlast verkleint. Drie 
mogelijkheden voor vasthouden en bergen zijn: 

1. Water in de wijk
De aanleg van de oppervlaktewaterstructuur in een buurt of wijk creëert waterberging. 
Bovenop het normale waterpeil kan een extra schijf water worden geborgen. 
Oppervlaktewater heeft ook belevingswaarde en ecologische waarde.

2. Water bergen in het straatprofiel
Een verlaagd straatprofiel laat toe dat er meer water op straat blijft staan. Traditioneel 
is de aanleg van straten ‘bol’. Een ‘holle’ straat is echter ook mogelijk, zodat meer 
capaciteit voor opvang van water ontstaat. Door de trottoirs ook iets te verhogen kan 
er meer water tussen de stoepranden blijven staan. Pas bij extreme regenbuien zal de 
straat een bufferfunctie krijgen, wat voorkomt dat water in de woningen stroomt. In de 
afvoer van water treedt op deze manier een vertraging op. 

 

 
 

Profiel ‘holle’ straat                           Verdiept groen            

3. Verdiepte ligging van grasvelden, bermen en pleinen
Door grasvelden, bermen en pleinen lager aan te leggen, kan hier tijdelijk water 
blijven staan. Hiermee kan worden voorkomen dat water de woningen in stroomt. 
In deze lage groenzones is het van belang om voor bomen en planten te kiezen die 
bestand zijn tegen droge en natte periodes. Door het water bovengronds te sturen 
komt het op de plek terecht waar het tijdelijk kan blijven staan bij een extreme 
regenbui. Daarna infiltreert het langzaam of stroomt het alsnog via drainage af.  

EFFECTIVITEIT
Ad. 1. Elke cm bergingsruimte boven normale waterpeil leidt tot 10 mm waterberging.
Ad. 2. Bij een vlak wegprofiel is er beperkte berging. Met een gebruikelijke stoeprand 
met een hoogte van 8 cm, ontstaat er een forse bergingscapaciteit van 80 mm 
regenwater.
Ad. 3. Voor de verdiepte ligging van grasvelden, bermen en pleinen geldt hetzelfde: 
hoe dieper, hoe meer bergingscapaciteit. 

KOSTEN 

Een richtlijn voor het aanleggen van een verdiepte berging is € 270,- per m3/berging. 
Een richtlijn voor het aanpassen of herstraten van het straatprofiel bedraagt € 25,- per 
m2. De kosten kunnen sterk verschillen per project, afhankelijk van bijvoorbeeld locatie, 
materiaalgebruik en ondergrond.

Straatvuil stroomt mee met hemelwater, daarom kan het nodig zijn de bergings-
gebieden vaker te reinigen in periodes dat het heviger regent (voorjaar en zomer). 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• historische waterstructuur biedt kansen voor 

robuust watersysteem;
• aansluiten bij het bestaande systeem is 

goedkoper en werkt beter omdat geen ingrepen 
in bestaande (grond)waterstromen nodig zijn;

• goede voorlichting voor omwonenden zorgt 
ervoor dat tijdelijke waterberging niet als 
overlast wordt ervaren;

• in het ontwerp van een speelveld kan 
ingespeeld worden op de waterbergende 
functies, door bijvoorbeeld de aanleg van 
stapstenen of vlonders. 

• Moeilijk wegstromend water kan schade geven 
aan groen en leiden tot overlast. Dit is het geval in 
gebieden met hoge grondwaterstanden en een klei 
of veen ondergrond. De aanleg van drainage kan dit 
voorkomen.

• Intensief gebruik van de ondergrond leidt tot 
verdichting van de bodem waardoor infiltratie niet 
meer goed kan plaatsvinden.
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ROBUUST WATERSYSTEEM IN DE WIJK - VERHARDING

WAT HOUDT HET IN ?
Water stroomt af van alle verharde oppervlakken. Om een robuust watersysteem te 
krijgen is het belangrijk de verharding hierop aan te passen. Door verharding slim aan 
te leggen en verschillende soorten te gebruiken, kan ook verharding bijdragen aan 
een robuuster watersysteem. 

Minder verharding
Brede wegen en trottoirs en verharde pleinen zorgen ervoor dat minder water in 
de bodem kan infiltreren en meer water direct afstroomt. Een buurt of wijk met een 
robuust watersysteem heeft idealiter zo min mogelijk verharding. 

Waterdoorlatende / -passerende verharding
Waterdoorlatende en/of -passerende verharding zorgt 
ervoor dat water door de verharding naar de bodem 
zakt. Bij waterdoorlatende verharding zijn de stenen 
poreus en laten het water door. Bij waterpasserende 
verharding zijn de voegen zo gemaakt dat er water 
langs kan stromen. Onder de verharding ligt vaak een 
fundering die water tijdelijk buffert en vertraagd afvoert. 
Soms ligt er drainage onder om het water af te voeren. 
Door bladval of olieresten is reiniging van de verharding 
van tijd tot tijd nodig. 

Semi-verharding
Semi-verharding heeft een groenere uitstraling. De 
verharding is deels open, waardoor er groen in kan 
groeien. Dit is vooral geschikt voor minder intensief 
gebruikte plekken, zoals parkeerplaatsen, voetpaden   
en rondom speelterreinen.

EFFECTIVITEIT
Minder verharding heeft veel effect. Er is geen afstromend water en er kan water in de 
bodem zakken. Bij goede aanleg en onderhoud van waterdoorlatende, waterpasserende 
of semi-verharding is een hoge infiltratiesnelheid mogelijk. De verharding kan dan 
zware regenbuien verwerken zonder dat water op straat blijft staan. De precieze 
infiltratiesnelheid wisselt per product. 

KOSTEN 

Minder verharding geeft besparing bij aanleg, onderhoud en beheer. Als in plaats van 
verharding groen wordt aangelegd, zijn kosten voor aanleg en onderhoud hoger.

De kosten voor aanleg van waterdoorlatende en/of -passerende verharding is sterk 
afhankelijk van de locatie en opbouw, een richtlijn is €50,- per m2. Dit type verharding 
vraagt om regelmatige reiniging. De onderhoudskosten zijn daardoor hoger dan bij 
normale verharding. 

Ook voor semi-verharding zijn de kosten sterk afhankelijk van de locatie en opbouw. 
Een richtlijn voor de kosten is €40,- per m2. Ook hier zijn de onderhoudskosten hoger 
dan bij normale verharding.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Bij een goed functionerend infiltratiesysteem 

is geen andere vorm van hemelwaterafvoer 
nodig. Aanvulling met bijvoorbeeld één of 
enkele kolken die voor een relatief groot 
gebied het water kunnen inzamelen kan 
nodig zijn als noodvoorziening (zie ook vorige 
maatregel).  

• Verkeerd onderhoud van infiltrerende verharding leidt 
tot dichtslibbende voegen en ondergrondse berging, 
waardoor de infiltratiecapaciteit vermindert en de 
levensduur hard terugloopt. 

• Bij kleigronden, zoals in De Zuidlanden, is 
de infiltratie minder effectief. Door een juiste 
funderingslaag (waarin water kan infiltreren) zal de 
effectiviteit hoger zijn.

• Te intenstief gebruik van waterdoorlatende en/of 
-passerende verharding en semi-verharding. Deze 
verhardingstypen werken goed als er niet te veel 
zwaar of ‘wringend’ verkeer overheen rijdt.
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HERGEBRUIK WATER

WAT HOUDT HET IN ?
Opgevangen regenwater is nuttig bruikbaar. Bijvoorbeeld om het toilet te spoelen, 
kleding of de auto te wassen en de tuin te sproeien. Regenwatertanks kunnen water 
verzamelen en opslaan. Dit kan op individuele basis, per huishouden, of collectief 
voor een straat of buurt. Het is een duurzame en circulaire manier van met water 
omgaan. Het opvangen en hergebruiken van regenwater geeft meer bewustzijn bij 
de bewoners. Bij individuele aanleg vinden de aanpassingen plaats op en rondom de 
woning, bewoners zijn in dit geval zelf eigenaar van het systeem.

Het regenwater stroomt vanaf het dak via de regenpijp in het reservoir. In veel 
gevallen gaat het om een regenton, maar er zijn ook meer geavanceerde systemen 
voor hergebruik van hemelwater binnenshuis. Dit vermindert het gebruik van 
drinkwater. 

Bij de meer geavanceerde systemen is een pomp nodig om het water te gebruiken. Dit 
betekent dat er onderhoud nodig is. Een juiste aanleg van het systeem is belangrijk. 
Het regenwater mag niet in de leidingen van kranen en douches terecht komen. Het 
leidingstelsel van ongezuiverd hemelwater en dat van het drinkwater moet daarom 
strikt gescheiden zijn om vermenging van beide soorten water te voorkomen.

EFFECTIVITEIT
Het effect van regenwatertanks op de hemelwaterafvoer is gering. Uitgaande van 
de wens om 60mm neerslag te bergen, zijn bij een dakoppervlak van 90m2 ruim 5 
regentonnen van 100 liter nodig, die dan volledig leeg moeten zijn als de bui valt. 

Op het niveau van een huishouden is de effectiviteit van het gebruik van een 
regenwatertank wel aanzienlijk. Het zorgt voor nuttig gebruik van hemelwater op de 
plek waar het valt. Wel is er een relatief grote installatie nodig voor de benodigde 
hoeveelheid water, waardoor het veel grondstoffen nodig heeft om aan te leggen.

KOSTEN 
De prijs van een regenwatergebruikssysteem ligt tussen de € 2.000 en € 6.000, 
exclusief installatiekosten en onderhoudskosten van de pompen (afhankelijk van het 
gekozen systeem). De kosten van drinkwatergebruik verminderen.  

De kosten van één normale regenton bedragen ongeveer € 60. Er zijn aanvullende 
kosten voor het plaatsen van de regenton. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Regentonnen zijn een goed middel om water 

zichtbaar en bruikbaar te maken voor bewoners 
die bewust voor circulair gebruik kiezen. 

• Hergebruik van hemelwater laat zich goed 
combineren met het verminderen van 
verharding in tuinen. 

• Verkeerde aanleg en onderhoud van het 
regenwaterhergebruiksysteem. Drinkwater heeft 
een gecontroleerde goede kwaliteit, terwijl 
regenwater lichte verontreinigingen kan bevatten. De 
leidingstelsels van beide soorten water moeten strikt 
gescheiden zijn. Het is raadzaam een installateur te 
kiezen met ervaring met deze systemen.
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GROENE DAKEN

WAT HOUDT HET IN ?
Een substraatlaag op het dak houdt het regenwater op het dak vast; water dat normaal 
gesproken in het (regenwater)riool terecht komt en naar elders wordt afgevoerd. Op 
de substraatlaag groeien planten, vandaar een groen dak. Hier bestaan verschillende 
varianten op, grofweg in te delen in intensieve en extensieve groene daken. 

Intensief groen dak
Op een intensief groen dak ligt een substraatlaag van 25 cm of meer. Afhankelijk van 
de dikte van de substraatlaag is het mogelijk tot wel 40 mm water te bergen. De dikke 
substraatlaag biedt goede groeiomstandigheden voor verschillende soorten planten en 
soms zelfs bomen. Het kan dan als daktuin worden gebruikt. Een intensief groen dak 
heeft veel gewicht, daarom is een extra stevige constructie nodig. 

Extensief groen dak
Op een extensief groen dak ligt een dunnere laag substraat dan bij een intensief 
groen dak. Hierdoor is het gewicht lager en is een minder stevige constructie nodig. 
Het is toe te passen op bestaande gebouwen. Door de minder dikke substraatlaag 
is er minder waterberging, ongeveer tot 12 mm. Ook passen er minder soorten 
beplanting op. De meest gebruikte soorten zijn mossen, grassen en vetplanten. 

Zowel een intensief als een extensief groen dak vraagt onderhoud. Het onderliggende 
drainagesysteem moet goed blijven functioneren en het is nodig af en toe onkruid te 
verwijderen. 

EFFECTIVITEIT
Groene daken dragen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit, 
en een prettige leefomgeving. Sommige groene daken zorgen ook voor warmte- 
en geluidsisolatie. Dit is afhankelijk van type dakbedekking en beplanting. De 
dakbedekking onder de substraatlaag heeft een langere levensduur, omdat extreme 
temperatuurwisselingen niet direct op de dakbedekking komen. 

Onderzoek laat zien dat het rendement van zonnepanelen 6 tot 24% kan toenemen bij 
plaatsing op groene daken. Door de lagere temperatuur van het dak, functioneren de 
zonnepanelen beter. 

Het waterbergend vermogen van groene daken is relatief beperkt. Intensieve groene 
daken hebben een waterbergend vermogen van circa 40 mm. Een extensief groen dak 
bergt maximaal 12 mm neerslag. Ter vergelijking: de openbare ruimte is vaak ingericht 
op buien van 60 mm in één uur. 

Een goed aangelegd en onderhouden groen dak heeft een langere levensduur dan een 
‘normaal’ plat dak. De levensduurverlenging ligt tussen de 10 en 30 jaar. 

KOSTEN 

De kosten zijn sterk afhankelijk van de constructie en wensen. Te hanteren richtlijnen: 
een intensief groen dak kost circa € 120 / m2, een extensief groen dak kost circa € 40 / 
m2. Een indicatie voor de onderhoudskosten ligt tussen € 1 en € 2 / m2 per jaar.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Groene daken zijn een relatief makkelijke 

manier om meer groen aan te brengen in sterk 
versteende gebieden. 

• Hoge kosten, waardoor eigenaren niet snel voor 
een groen dak kiezen. Als stimulans kan een 
financiële bijdrage helpen, ondersteund door een 
voorlichtingscampagne.  

16

Groen dak

Foto: Sweco www.degroenemenukaart.nl

Daktuin



SCHADUW CREËREN

WAT HOUDT HET IN ?
Klimaatverandering leidt tot meer warme periodes. Hittegolven gaan vaker voorkomen. 
Tijdens zo’n hittegolf zijn er koele plekken nodig, bij voorkeur in de directe woon- en 
werkomgeving. Het is van belang hiervoor voldoende schaduwrijke plekken te creëren. 

Bomen en gevelbeplanting
Bomen en hoge struiken geven schaduw waardoor de oppervlakte minder directe 
straling opneemt. Ook kan de begroeiing weerkaatsing van gebouwen verminderen, 
waardoor de opname van diffuse straling ook vermindert. 
Door het creëren van groene verblijfplaatsen met genoeg schaduw, ontstaan fijne 
en gezonde verblijfplaatsen. Bomen langs straten zijn het meest effectief aan de 
zuidkant, zodat de schaduw een groter oppervlakte van de straat beslaat. Het is 
mogelijk de bomenrij te combineren met tijdelijke waterberging bij extreme neerslag. 
Het aanbrengen van groene gevels heeft eveneens een positief effect op temperatuur, 
luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Dakoverstek op het zuiden
In de winter willen mensen het liefst zo veel mogelijk zonnestralen binnenkrijgen. In 
de zomer is zon in huis minder gewenst. Door het toepassen van een dakoverstek 
bij ramen op het zuiden, schijnt de laagstaande zon in de winter nog naar binnen en 
wordt bij hoogstaande zon in de zomer schaduw geboden. 

EFFECTIVITEIT
Door het creëren van schaduw daalt de gevoelstemperatuur met meerdere graden. 
Hierbij geeft dichter groen een lagere temperatuur dan open groen. Een lagere 
temperatuur verlaagt het aantal ziektegevallen en doden, zorgt voor een betere 
nachtrust en geeft een hogere arbeidsproductiviteit.

Meer bomen en gevelbeplanting hebben een positieve bijdrage op de hoeveelheid 
natuur in de leefomgeving. Het draagt bij aan een hogere biodiversiteit, betere 
luchtkwaliteit en gaat verdroging tegen.  

KOSTEN 
Extra groen geeft hogere kosten in aanleg en onderhoud. De kosten zijn sterk 
afhankelijk van het ontwerp, de gebruikte groensoorten en de ligging. Gevelbeplanting 
kan erg kostbaar zijn in aanleg en onderhoud. 

Als een dakoverstek meteen deel uit maakt van het ontwerp van de huizen, hoeft dit 
niet te leiden tot meerkosten.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Door het slim plaatsen van woningen ten 

opzichte van de zon ontstaat schaduw rondom 
de woning die voor verkoeling zorgt. Koele 
slaapruimtes zijn comfortabeler. Idealiter 
bevinden deze zich aan de noordkant of liggen 
op een andere manier in de schaduw.  

• Positie van bomen binnen het ontwerp van 
buurt of wijk. Bij goede positionering bieden 
ze optimaal schaduw en verkoeling (schaduw 
op voor zonnepanelen geschikte plekken en 
overlast van bomen moet voorkomen worden).

• Noodzaak: hittestress is in grondgebonden 
woongebieden met veel groen nog niet direct een 
probleem. Bewoners staan wellicht niet open voor 
maatregelen.  

• Ontwerp van wijk en woningen in later stadium 
alsnog aanpassen leidt tot veel meerkosten.
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Groen gecombineerd   Groene gevel
met waterberging

Foto: Sweco www.tuinadvies.be www.myrooff.com

         Dakoverstek



GROEN EN BIODIVERSITEIT

•  NATUURINCLUSIEF ONTWERPEN
•  NATUURLIJK GROEN IN DE OPENBARE        

RUIMTE
• NATUURINCLUSIEF BOUWEN
• GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIKSGROEN
• GROENE TUINEN STIMULEREN

Verstedelijking wordt vaak in verband gebracht met een afname aan natuur, maar er zijn ook kansen 
deze per saldo te verbeteren. Door deze te benutten kan het resultaat zijn: een gezondere leefomgeving, 
minder hittestress, een hogere waarde van woningen en een grote biodiversiteit. 

De term biodiversiteit duidt de verscheidenheid aan levensvormen (soorten, habitats, 
ecosystemen en genen). Een hoge biodiversiteit is een graadmeter voor een ‘gezond en stabiel’ 
ecosysteem. 
Dit heeft (meer)waarde op diverse vlakken:
• ecologische waarde - hoe meer soorten hoe stabieler het ecosystemen;
• functionele waarde - de mogelijkheden voor nevengebruik, zoals drinkwater, voedsel en brandstof    

en spelen; 
• economische en maatschappelijke waarde - het (positieve) effect van groen en biodiversiteit op 

de waarde van onroerend goed, de gezondheid van mens en dier, en de gevolgen van de klimaat-          
verandering; 

• emotionele- en belevingswaarden - de persoonlijke waarde die een persoon toekent aan een          
object of plek in de natuur; 

Bovenstaande waarden zijn voor de maatregelen beschreven onder de noemer ‘effectiviteit’.

De vijf opgenomen maatregelen voor het thema Groen en Biodiversiteit        
kennen een verloop in hiërarchie en abstractieniveau: 
• van gemeente naar particulier; wie is in welke mate verantwoordelijk?
• van abstract naar concreet; 
• van ontwerp naar uitvoering, beheer en gebruik. 
Per maatregel is aan de hand van schuifjes verbeeld waar de maatregel           
zich bevindt (zie hiernaast).

gemeente

particulier

abstract

concreet

ontwerp

uitvoering



WAT HOUDT HET IN ?
In de voorfase van het ontwerpproces natuur als 
belangrijk uitgangspunt meenemen.

Natuurinclusief ontwerpen gaat ervan uit dat natuur al 
op de tekentafel onderdeel is van de ruimtelijke opbouw 
en inrichting van een buurt of wijk, en houdt rekening 
met de beheersituatie na realisatie. Het groen in de 
buitenruimte en het groen in gemeenschappelijke ruimtes, 
zoals schoolpleinen en binnentuinen van woonvormen en 
verzorgingstehuizen, maakt deel uit van deze aanpak. 

Natuurinclusief ontwerpen omvat de volgende stappen:
1. Wat zegt wetgeving en beleid over natuur, groen en biodiversiteit?
2. Wat treffen we ter plekke aan (ondergrond, water, natuurwaarden, habitats)?
3. Stap 1+2 = uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp vanuit de 

bestaande situatie. 
4. Welke aanvullende duurzaamheidsambitie streven we hier na?
5. Stap 3+4 = uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp vanuit de 

bestaande situatie én de aanvullende ambitie.
6. Het resultaat: een natuurinclusief ontwerp op gebiedsniveau.

EFFECTIVITEIT
Borging van de duurzaamheidsambitie in alle vervolgstappen: 
• vooraf vastgesteld ambitieniveau groen en biodiversiteit;
• compleet beeld van kansen en maatregelen; 
• focus en richting in het vervolgproces voor alle betrokkenen; 
• randvoorwaarden voor groen en biodiversiteit als vanzelfsprekend onderdeel van het 

ontwerp en volgende plannen (zelflerend).

KOSTEN 
De kosten van deze maatregel zijn gelijk aan de kosten van een regulier 
ontwerpproces, mits direct vanaf de start opgepakt. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Alle betrokkenen streven hetzelfde doel na, 

mits alle relevante disciplines (in elk geval 
ecologie, landschap en stedenbouw) hebben 
deelgenomen aan het proces.

• Biodiversiteit is in het vervolgtraject ‘als 
vanzelfsprekend’ randvoorwaarde in het 
project. 

• Niet alle relevante disciplines aanwezig bij 
de start, waardoor draagvlak ontbreekt om de 
duurzaamheidsambitie niet gedragen wordt. 

NATUURINCLUSIEF ONTWERPEN
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Masterplan Stadsblokken Meinerswijk: natuur en biodiversiteit als uitgangspunt van visie en ontwerp



WAT HOUDT HET IN ?
Realisatie en beheer van natuurlijk groen in de     
openbare ruimte.   

De gemeente is verantwoordelijk voor de ‘basis’: het 
ontwerp van de buitenruimte op hoofdlijnen. Burgers en 
lokale natuurpartijen denken actief mee over de inrichting 
en beheer, en doen actief mee met het beheer en 
onderhoud.  
Te volgen stappen in deze maatregel: 
• Gemeente, bewoners, ecoloog en natuurorganisaties 

bepalen samen de wensen, natuurdoelen en beheer 
voor het gebied.  

• Gemeente stelt het groenontwerp van de buitenruimte op, inclusief natuurdoelen en 
globaal beheer. 

• Gemeente, bewoners en natuurorganisaties maken gezamenlijk een controleslag en 
verdelen realisatie- en beheertaken.  

• Het resultaat: een gedragen natuurontwerp en concrete afspraken over realisatie 
en beheer daarvan.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie. Het beheer ligt - waar 
noodzakelijk - in handen van de gemeente en in handen van burgers waar het kan.

EFFECTIVITEIT
• het ambitieniveau is zichtbaar en beleefbaar in de openbare ruimte; 
• draagvlak; 
• betrokken bewoners en sociale cohesie; 
• aantrekkelijke en gezonde leefomgeving door natuur en biodiversiteit. 

KOSTEN 
Groenontwerp: kosten gelijk aan regulier ontwerpproces.
Beheer en onderhoud: hoe meer beheertaken de bewoners krijgen, hoe minder 
kosten voor de gemeente. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Samenwerking tussen en betrokkenheid van 

gemeente, bewoners en natuurorganisaties. 
• Versterking van de onderlinge vertrouwensband 

tussen bovengenoemde partijen. 

• Organisatie binnen een bewonersgroep: geen 
continuering van inzet, bijvoorbeeld bij uitvallen van 
actieve burgers of de komst van nieuwe bewoners. 
Dit kan ten koste gaan van gestelde doelen. 

NATUURLIJK GROEN IN DE OPENBARE RUIMTE
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Eva Lanxmeer: natuurlijk (gebruiks)groen in de openbare ruimte
www.eva-lanxmeer.nl



WAT HOUDT HET IN ?
Natuurinclusief bouwen is het integreren van natuur
ontwikkelingsmogelijkheden voor planten, dieren en 
ecosystemen, in en aan gebouwen en kunstwerken. 
Niet alleen woningen, scholen en andere gebouwen zijn 
hiervoor geschikt, maar ook bruggen, duikers, muren, 
viaducten.    

De gemeente heeft de rol van aanjager en inspirator bij 
natuurinclusief bouwen. De daadwerkelijke uitvoering 
van de maatregel, het maken van het een natuurinclusief 
ontwerp en de realisatie daarvan, ligt veelal bij architecten, 
ontwikkelaars, aannemers en toekomstige bewoners. 

Te volgen stappen in deze maatregel: 
• daag opdrachtnemers uit bij inschrijvingen door natuurinclusief bouwen als         

belangrijke kwaliteit mee te wegen; 
• beoordeel ontwerpen op hun natuurinclusieve meerwaarde; 
• na voldoende borging, groen licht aan ontwikkelaar voor realisatie.

EFFECTIVITEIT
• hogere biodiversiteit en alle voordelen die daarmee samenhangen                    

(ecologisch, functioneel, economisch en maatschappelijk);
• meer urbane soorten én soorten die vanuit het buitengebied de buurt of wijk als 

toevluchtsoord opzoeken;  
• meer besef en beleving van natuur. 

KOSTEN 
Deze maatregel vergt maatwerk: de kosten zijn afhankelijk van de gestelde ambitie. 
Grofweg zijn deze kosten gelijk aan de reguliere bouw, of iets duurder bij het 
implementeren van inbouwkasten voor soorten in het metselwerk en vogelvides, of
fors duurder bij maatregelen zoals volledig ingerichte natuurdaken en -gevels.   

Prijsindicatie voor een woonwijk van 200 woningen: 
• implementatie van 100 inbouwkasten – ca. 3.500 euro; 
• alle woningen een volledig ingericht natuurdak – ca. 1 miljoen euro.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Snel resultaat tegen lage kosten. Er zijn 

verschillende bewezen effectieve maatregelen 
die tegen geringe kosten (minder dan 100 euro 
per eenheid) tijdens de bouw kunnen worden 
aangebracht.

• Kosten, deze kunnen snel oplopen met het verhogen 
van de ambitie. Dit hoeft niet, zie ook hiernaast.

NATUURINCLUSIEF BOUWEN
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Volledig natuurdak
www.optigroen.nlwww.vanhoffontwerpen.nl

www.vleermuis.net



WAT HOUDT HET IN ?
Toepassen van buurtgroen dat bewoners gebruiken en/of 
beheren. 

Het gaat hierbij over het publiek gebruik van het openbare 
groen in een buurt of wijk. Voorbeelden zijn een moestuin 
of pluktuin. Openbaar gebruiksgroen is ook geschikt 
om in te wandelen, de hond uit te laten en te sporten 
(gezonde leefomgeving). In het beheer van deze ruimte 
is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de bewoners. De 
gemeente faciliteert en enthousiasmeert waar nodig.  

Te volgen stappen in deze maatregel: 
• de gemeente faciliteert waar nodig: beschikbaar stellen van buitenruimte (hiermee 

rekening houden in planvorming), ondersteuning van het proces en de inzet van 
kennis, middelen, materiaal en/of materieel; 

• bewoners participeren, organiseren en beheren.

EFFECTIVITEIT
• voldoende groen in buurt of wijk; 
• meer besef en beleving van natuur in de wijk;
• vergroot de sociale cohesie in buurt of wijk; 
• afhankelijk van wensen soms ook voedsel (als product van stadslandbouw,        

pluk- of moestuin);
• promoten buitenactiviteiten en gezonde leefstijl 

KOSTEN 

De kosten van aanleg zijn afhankelijk van de wensen en eisen van bewoners en van 
hoeveel de bewoners daar zelf in (kunnen) doen. Het beheer ligt in principe bij de 
bewoners en kost de gemeente helemaal niets als bewoners alles zelf doen, of weinig 
in het geval de bewoners materiaal en materieel van de gemeente gebruiken. De 
kosten zullen naar verwachting de kosten van regulier groenbeheer op dezelfde locatie 
niet overschrijden.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Vergroting van betrokkenheid en woongenot 

door invulling van de buitenruimte naar wens 
van de omgeving. 

• Hoge vrijheidsgraad voor bewoners is een faalfactor 
op het moment dat bewoners het onderling niet eens 
zijn. 

GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIKSGROEN
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Stadslandbouw (Mooieweg, Arnhem)
www.houvanarnhem.nl www.stadslandbouwmooieweg.nl



WAT HOUDT HET IN ?
Meer groen en minder verharding in tuinen.  

Het ontwerp en de inrichting van tuinen is de 
verantwoordelijkheid van bewoners zelf. De gemeente kan 
hierin enthousiasmeren en informeren. Ook ontwikkelaars 
en/of lokale natuurorganisaties kunnen hierin een rol 
spelen.  

Het is ook mogelijk dat de gemeente het voortouw neemt 
en groene erfscheidingen onderdeel van het ontwerp 
laat zijn. Over het beheer hiervan zijn dan duidelijke 
afspraken nodig. Dit kan goed door bewoners worden opgepakt (zie ook maatregelen 
natuurontwikkeling en gemeenschappelijk gebruiksgroen). 

De maatregel groene tuinen kent de volgende stappen: 
• Informeren en enthousiasmeren door gemeente, ontwikkelaar en/of lokale 

natuurorganisaties. Dit kan door een voorbeeldtuin te tonen of aan te leggen en 
door kant-en-klare tuinen voor standaard bedragen aan te bieden (het tuinontwerp 
als optie bij een nieuwbouwwoning). 

• Belonen of belasten: subsidie of budget beschikbaar stellen voor groene tuinen of 
juist het belasten van niet groene tuinen. Aanbieden van ‘gratis groen’ is ook een 
passende maatregel (bijvoorbeeld fruitboom, stenen inleveren voor groen, etc.). 

• Ondersteunen van eigen initiatief van bewoners, aan de hand van opties bij 1 en 2.

EFFECTIVITEIT
• meer groen in wijk of buurt; 
• hogere WOZ-waarde; 
• hogere biodiversiteit; 
• besef en beleving van natuur.
Gezien het relatief grote oppervlakte van tuinen binnen een buurt of wijk, is dit een 
maatregel die substantieel bijdraagt aan bovenstaande effecten. 

KOSTEN 

De kosten van aanleg en onderhoud van groene tuinen zijn vergelijkbaar met wat op 
dit moment gangbaar is. De keuze voor gezamenlijke groene erfafscheidingen, brengt 
kosten met zich mee voor aanleg (gemeentelijke kosten) en onderhoud (naar keuze 
voor gemeente of particulier). Ook de maatregel ‘gratis groen’ kost uiteraard extra. Dit 
zijn eenmalige aanvangskosten voor de gemeente.

In alle gevallen dient de gemeente voor het informeren en enthousiasmeren van 
burgers (communicatie)budget vrij te maken.

SUCCES- EN FAALFACTOREN
 

Succesfactor Faalfactor
• Laagdrempelige organisatie (bewoners willen 

niet te veel ‘gedoe en geregel’)
• Uitvoering van en door burgers zorgt voor 

verantwoordelijkheid en sociale controle (en is 
daarmee een vorm van borging).

• Bij particulier beheer van erfafscheidingen: (nieuwe) 
bewoners die het beheer niet of onjuist uitvoeren.

• Groene particuliere tuin: bewoners die de tuin niet 
onderhouden en uiteindelijk toch weer bestraten 
(omdat een niet onderhouden tuin een rommelige 
aanblik geeft).

GROENE TUINEN STIMULEREN
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MOBILITEIT
• HOOGWAARDIG FIETSNETWERK
• BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER
• DUURZAME STADSDISTRIBUTIE
• DE FIETS LIGT VOOR DE HAND
• BAKFIETS DELEN
•  ELEKTRISCH LADEN OP EEN FLEXIBEL          

PARKEERVELD

Bij het thema Duurzame mobiliteit onderscheiden wij de volgende drie 
doelen:

1. bevorderen leefbaarheid en veiligheid door beperking autogebruik en 
bevorderen gebruik fiets en OV;

2. tegengaan emissies CO2, geluid, fijn stof en NO2 door beperking      
autogebruik en bevorderen fietsgebruik, gebruik OV en emissieloze 
voertuigen;

3. bevorderen ruimtelijke kwaliteit door beperking ruimtebeslag voor 
wegen en parkeerplaatsen. 

De mobiliteitsmaatregelen in dit hoofdstuk zijn gericht op deze doelen en 
toegespitst op de ontwikkeling van De Zuidlanden. 



WAT HOUDT HET IN ?
Ontwerp
De hoofdfietsroutes zijn zo gesitueerd dat ze de kortst mogelijke route naar de rest 
van Leeuwarden vormen. Tegelijkertijd zijn zoveel mogelijk bestemmingen binnen 
de wijk (OV-haltes, winkels, onderwijs, crèche, sport, ontspanning etc.) langs de 
hoofdfietsroutes gesitueerd, waardoor deze bestemmingen per fiets sneller te 
bereiken zijn dan met de auto. 

Veiligheid, kwaliteit en comfort
De veiligheid staat voorop. De fietspaden zijn zo breed zodat inhalen goed mogelijk 
is. Het aantal kruisingen met autoverkeer en busroutes wordt tot een minimum 
beperkt, en waar kruisingen nodig zijn krijgt de vormgeving bijzondere aandacht. Het 
gebruiksgemak en comfort van de fietspaden is optimaal. De fietspaden zijn sociaal 
veilig door voldoende verlichting en zijn in comfortabele verharding uitgevoerd. De 
omgeving van de fietspaden is aantrekkelijk (o.a. groen en water) en biedt de fietser 
beschutting tegen wind.

EFFECTIVITEIT
Een hoogwaardig fietsroutenetwerk zorgt ervoor dat de fiets goed kan concurreren 
met de auto voor verplaatsingen binnen de wijk, verplaatsingen naar de rest van 
Leeuwarden en verplaatsingen naar OV-haltes. Minder autokilometers leidt tot afname 
CO2-uitstoot, lokale gezondheidswinst (minder emissies NOx en fijnstof en minder 
geluidhinder) en verbetering van de verkeersveiligheid.

KOSTEN 
Een fietsnetwerk hoogwaardig vormgeven en inrichten, kan leiden tot enige 
meerkosten. Extra breedte leidt tot extra ruimtebeslag en tot extra kosten voor 
fundering en asfalt. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Tijdig het fietsnetwerk beschikbaar stellen, 

zodat bewoners die nog een nieuwe mobiliteits- 
routine moeten ontwikkelen, worden verleid de 
fiets als primair vervoersmiddel te gebruiken.

• Belangrijke bestemmingen langs een primaire 
fietsroute kunnen na verloop van tijd verdwijnen 
of verplaatsen (zoals eind 2018 gebeurde met een 
kinderdagopvanglocatie).

HOOGWAARDIG FIETSNETWERK
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WAT HOUDT HET IN ?
Ontwerp
Het openbaar vervoer speelt een grote rol voor externe verplaatsingen, van De 
Zuidlanden/Unia naar buiten. Voor die verplaatsingen is OV een serieus alternatief 
voor automobiliteit. Voor bepaalde bewoners is het centrum van Leeuwarden ook al 
een externe verplaatsing. De aanwezigheid van openbaar vervoer in De Zuidlanden 
blijft hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de bussen die over de Overijsselselaan rijden en 
op de middellange termijn het treinstation Werpsterhoeke. 

De maatregel houdt concreet in dat het aanwezige OV zo wordt ingericht dat de hele 
vervoersketen maximaal gefaciliteerd wordt. Dat wil zeggen: goede en aantrekkelijke 
fiets- en looproutes naar bereikbare OV-haltes met goede stallingsmogelijkheden, een 
bus of trein die rijdt op de momenten dat er vraag is en goede overstapfaciliteiten 

De bushaltes in De Zuidlanden 
moeten in elk geval goed bereikbaar 
zijn per fiets en te voet en dat 
betekent dat zowel de route als 
de stallingsmogelijkheden goed 
moeten zijn. Fietsenstalling moet dan 
bijvoorbeeld op of direct aan de halte 
liggen.

Indien er toch een buslijn komt die via de wijkontsluitingsweg door de woonwijk gaat 
rijden, kan een groter aandeel van de bewoners bediend worden. Ook hier dienen de 
haltes dan uitstekend bereikbaar te zijn per fiets en te voet.

Gedrag
Kennismaken / uitproberen: aan elke nieuwe bewoner een OV-probeeraanbod 
verstrekken: kennismaken met vervoermogelijkheden leidt tot meer bekendheid en 
meer gebruik.

EFFECTIVITEIT
Vooral voor verplaatsingen naar de rest van Leeuwarden en naar bestemmingen 
buiten Leeuwarden kan het OV een goed alternatief zijn voor autogebruik. Minder 
autokilometers leidt tot afname CO2-uitstoot, lokale gezondheidswinst (minder emissies 
NOx en fijnstof en minder geluidhinder) en verbetering van de verkeersveiligheid.

KOSTEN 
Kosten voor bereikbaar openbaar vervoer variëren sterk, afhankelijk van het 
kwaliteitsniveau waarop de maatregel wordt uitgewerkt. Een goed vormgegeven 
fietsenrek direct gelegen aan een bushalte hoeft niet te leiden tot meerkosten. Een 
nieuwe buslijn inclusief infrastructuur leidt tot hogere kosten

Het beïnvloeden van gedrag van nieuwe bewoners kan vaak tegen beperkte kosten. 
Bijvoorbeeld ‘x’ bewoners maal € 300 ‘OV-probeertegoed’ via een persoonlijke 
OV-chipkaart.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Het gebruik van openbaar vervoer neemt toe 

als deze goed in de vervoersketen past (bijv. 
routes langzaam verkeer naar haltes bus en 
trein veilig, snel en comfortabel).

• Nieuwe bewoners moeten nog een nieuwe 
mobiliteitsroutine ontwikkelen. Door tijdig goed 
OV beschikbaar te stellen, kunnen bewoners 
worden verleid het OV te gebruiken.

• Een faalfactor is de onzekerheid die bestaat rondom 
de komst van het treinstation. Nieuwe bewoners in 
De Zuidlanden zijn na verloop van tijd lastig van 
hun reisgewoonten af te brengen. Daarom bestaat 
het risico dat de potentie van een treinstation op die 
locatie pas op langere termijn benut gaat worden.

BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER (KETENMOBILITEIT)
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WAT HOUDT HET IN ?
De vlucht die e-commerce heeft genomen en die nog steeds gaande is, levert voor de 
huishoudens meer vrijheid en flexibiliteit op. Het neveneffect is dat er in woonwijken 
steeds meer bestelbusjes komen, wat ook leidt tot geluidhinder en soms tot onveilige 
situaties door snelrijdend verkeer in straten waar mensen verblijven en kinderen 
spelen. 

Hier is op meerdere manieren en 
schaalniveaus op in te spelen. 
Aan de rand van de stad en De 
Zuidlanden kan een ´distributiehub’ 
komen die goederen die de stad in 
moeten efficiënt herverdeelt. Het 
vervolgvervoer naar de stad of De 
Zuidlanden gaat met duurzame 
vervoersmiddelen (elektrisch vervoer, 
bakfiets, fietskoeriers). De ligging van 
De Zuidlanden aan de snelweg, de 
snelfietsroute en de Overijsselselaan 
biedt goede uitgangspunten. 

Daarnaast kan Unia of een andere wijk een 
bestelbusloze buurt worden waar pakketpost 
aan de rand van de buurt wordt overgeladen 
naar een pakketpunt. Bewoners kunnen hier 
24/7 hun post en pakketten ophalen op de 
manier en het moment waarop hen dat het 
beste uitkomt, bij voorkeur per fiets of te voet. 
Van zo’n pakketpunt moeten zoveel mogelijk 
post- en pakketbedrijven gebruik kunnen 
maken.

EFFECTIVITEIT
Zowel een grootschalig distributiepunt aan de rand van de stad als kleinschalige 
pakketpunten aan de rand van wijken kunnen een grote impact hebben op de 
hoeveelheid bestelbusjes die door de stad en wijken rijden. De toename van 
distrubutieverkeer in de wijken kan worden geremd of voorkomen, en ook het 
bestaande distributieverkeer kan uit de wijken worden gehaald. Dit leidt tot afname 
CO2-uitstoot, lokale gezondheidswinst (minder emissies NOx en fijnstof en minder 
geluidhinder) en verbetering van de verkeersveiligheid.

KOSTEN 
Een distributiepunt aan de rand van de stad is een grootschalige maatregel. 
De grootste kostenposten zijn de grond en bebouwing. Het oppervlak van een 
distributiepunt is afhankelijk van het verzorgingsgebied en het aantal aangesloten 
vervoerders en distributeurs. Er is al gauw een distributiecentrum van 10.000 m2 nodig. 

Een pakketpunt aan de rand van een buurtschap is een kleinschalige maatregel. 
De kosten voor grond en gebouwen zijn beperkt. De omvang van het ‘gebouwtje’ 
hangt af van het verzorgingsgebied. Voor een buurtschap in De Zuidlanden kan 
gerekend worden met een gebouwtje van 10 m2 en een parkeerhaven voor circa 2 
personenauto’s. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• De belangrijkste succesfactor is dat er in 

de beginfase tijd geïnvesteerd wordt in het 
op gang brengen van de samenwerking 
tussen een groot aantal partijen met soms 
uiteenlopende belangen. Bezorgdiensten 
moeten de tijd krijgen te wennen aan de 
nieuwe situatie en zich daarop aan te passen.

• Een belangrijke faalfactor is dat partijen die actief 
zijn in de bezorg- en pakketdienst niet kunnen 
worden gedwongen mee te doen. De gemeente 
kan in beginsel het distributieverkeer weren uit 
woonstraten (instellen verbod), maar dit is een 
rigoreuze maatregel en de handhaving is kostbaar.  

DUURZAME STADSDISTRIBUTIE
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WAT HOUDT HET IN ?
Centraal bij duurzame mobiliteit staat het beperken van de automobiliteit. Een 
maatregel om het autogebruik te beperken is ervoor zorgen dat een bewoner van De 
Zuidlanden of Unia instinctief de fiets pakt in plaats van de auto. Niet de auto maar de 
fiets is altijd de eerste optie.

Dit lijkt een voor de hand liggende situatie. Maar in de praktijk is dit nog niet zo 
vanzelfsprekend. Het moet bijvoorbeeld mogelijk gemaakt worden dat fietsen in de 
voortuin gestald kunnen worden. En bij het ontbreken van een voortuin, moeten 
er openbare parkeerfaciliteiten in de straat zijn. Bij het parkeren van de fiets in 
de achtertuin is het relevant na te denken over de dimensionering van het ‘poortje 
achterom’ en de mogelijkheid om (bak)fietsen op een comfortabele manier in en uit de 
achtertuin te krijgen. Vervolgens is een snelle en veilige route naar de fietspaden van 
belang.

EFFECTIVITEIT
De maatregel heeft als effect dat het fietsgebruik toeneemt en autogebruik afneemt. 
Minder autokilometers leidt tot afname CO2-uitstoot, lokale gezondheidswinst 
(minder emissies NOx en fijnstof en minder geluidhinder) en verbetering van de 
verkeersveiligheid.

KOSTEN 
Deze maatregel hoeft niet veel te kosten, en kan in bepaalde gevallen zelfs 
zonder meerkosten worden meegenomen in de ontwerpfase. Fietsparkeer-
faciliteiten in de straat en het mogelijk maken van fietsparkeren in de 
voortuin zijn eenvoudige maatregelen en de kosten zijn beperkt. Bij een 
groot appartementencomplex kan de aanwezigheid van een ruime schuur en 
ruimte voor het comfortabel in- en uitrijden van achtertuin leiden tot beperkte 
meerkosten. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Een succesfactor is dat de maatregel past in 

een hele keten. Goede fietsfaciliteiten bij je 
thuisadres werken beter als de fietsroute en 
faciliteiten op de bestemming ook comfortabel 
en praktisch zijn. 

• Bewoners hebben een ander beeld bij de inrichting 
van hun tuin.

DE FIETS LIGT VOOR DE HAND
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WAT HOUDT HET IN ?
Het beperken van automobiliteit voor intern verkeer kan onder andere door het 
beschikbaar stellen van deelbakfietsen. Deze bakfietsen kunnen gebruikt worden voor 
ritten naar de supermarkt, sportvereniging of het tuincentrum. Zelfs de keuze voor de 
aanschaf van een 2e (boodschappen)auto kan hierdoor worden beïnvloed. 

Initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld zijn: gemeente, rijwielhandel en de LIDL. Ook 
onderwijsinstellingen of sportverenigingen kunnen als partner bij een dergelijk 
initiatief aansluiten.

EFFECTIVITEIT
De maatregel kan ertoe leiden dat er minder autokilometers gereden worden. Minder 
autokilometers leidt tot afname CO2-uitstoot, lokale gezondheidswinst (minder emissies 
NOx en fijnstof en minder geluidhinder) en verbetering van de verkeersveiligheid.

KOSTEN 
De kosten zijn relatief laag. Het is een heel schaalbare maatregel waarbij je het 
aanbod mee kunt laten groeien met de behoefte. Er zou bij wijze van proef gestart 
kunnen worden met 3, 5 of 10 bakfietsen, verdeeld over de wijk. Richtprijs voor 2e 
hands bakfietsen is € 500 tot € 1000 per bakfiets, de kosten voor een nieuwe bakfiets 
met voldoende kwaliteit voor deelgebruik bedragen € 2.000 à 2.500,-. Er zijn slimme 
combinaties mogelijk om kosten te besparen. In Zeist worden bijv. 2e hands bakfietsen 
omgebouwd tot elektrische bakfietsen. Een andere mogelijkheid is om het aanbieden 
van bakfietsen te laten uitvoeren door een deelfietsprovider. 

Het beschikbaar stellen van afhaalruimte met laadpalen waar de bakfietsen kunnen 
worden gestald/afgehaald. Kosten voor een basic ruimte (bijvoorbeeld een grote abri) 
met elektrische aansluiting en verlichting (schatting incl. plaatsing en aansluiting 
elektra en afwatering) € 15.000,-. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Comfortabele elektrische bakfietsen die geen 

mankementen vertonen, en veilig en makkelijk 
in gebruik zijn.

• Een logische geografische verdeling van 
afhaallocaties, en op elke afhaallocatie 
voldoende bakfietsen om grote mate van 
beschikbaarheid te garanderen.

• Administratieve aspecten: geen kosten of 
administratieve rompslomp voor gebruikers, 
verzekering goed regelen.

• Een app voor inzicht in beschikbaarheid en 
mogelijkheid tot reserveren

• Vergt enige inspanning en handigheid, niet iedereen 
zal het ‘aandurven’.

• Transportcapaciteit blijft beperkt qua volume en 
gewicht.

BAKFIETS DELEN

29

©HK Wierenga (Twitter)



30

WAT HOUDT HET IN ?
Voor de nabije toekomst wordt een sterke toename van het aantal elektrische auto’s 
verwacht. Eén van de voorwaarden om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken is de 
beschikbaarheid van voldoende oplaadpunten. Nederland loopt in Europa voorop als 
het gaat om de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en dat zorgt tegelijk voor een 
toename van de verkoop van elektrische auto’s. Een opwaartse spiraal dus. 

In De Zuidlanden en Unia moet ook zeker rekening worden gehouden met de aanleg 
van voldoende elektrische laadpalen. Een deel van de behoefte (met name de 1e 
auto’s van een huishouden) wordt in de meeste gevallen opgelost op eigen terrein 
doordat bewoners op hun eigen oprit een laadmogelijkheid maken. Voor de 2e 
elektrische auto’s, voor elektrische auto’s van huishoudens zonder parkeren op eigen 
terrein en voor elektrische deelauto’s zijn oplaadvoorzieningen op de parkeervelden in 
de buurt noodzakelijk. 

De maatregel voorziet in goed vormgegeven openbare oplaadpunten met 
gegarandeerd in Nederland opgewekte groene stroom op een groot aantal locaties 
in De Zuidlanden.  Het aantal oplaadpunten is dermate ruim dat er altijd een paal 
beschikbaar is. Een app kan zorgen voor inzicht in beschikbaarheid. Aanbevolen 
wordt om circa 10 – 20 % van de parkeerplaatsen op de parkeerveldjes te voorzien 
van een oplaadpunt, en bij intensief gebruik dit percentage te verhogen. 

Door de oplaadpunten zodanig in te richten dat ook auto’s die stroom kunnen 
terugleveren met volledige functionaliteit kunnen worden aangesloten, wordt een extra 
bijdrage aan duurzame energiehuishouding voor de buurt geleverd.  

Het installeren van zonnepanelen boven een deel 
van de parkeerplaatsen in combinatie met een 
batterij voor energieopslag is relatief duur en niet 
overal passend in een woonwijk. Wel kan hiermee 
de duurzaamheid van de oplaadvoorziening meer 
zichtbaar worden gemaakt. 

EFFECTIVITEIT
Door het aanbieden van ruim voldoende oplaadpunten in de openbare ruimte wordt de 
overgang van rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden (op in Nederland 
opgewekte groene stroom) versneld. Hierdoor wordt de CO2-emissie beperkt. Lokaal is 
er ook gezondheidswinst door afname van emissies van NOx en fijnstof af en afname 
van geluidhinder door wegverkeer. 

KOSTEN 
Een oplaadpunt kost circa € 2.000,- per punt. Daarnaast zijn er kosten voor de 
stroom die wordt afgenomen. Bij de aanleg van meerdere punten in één keer kunnen 
schaalvoordelen worden behaald. 

Plaatsing van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen om laden met lokale stroom 
mogelijk te maken kost circa € 4.000,- per overdekte parkeerplaats (excl. oplaadpunt).

SUCCES- EN FAALFACTOREN 

Succesfactor Faalfactor
• Ruim aanbod aan laadpalen. De eerste jaren 

zullen niet alle punten veel worden gebruikt, 
maar juist door het tijdig aanbieden van 
oplaadvoorzieningen wordt een mogelijk 
bezwaar ondervangen van huishoudens om 
een elektrische auto te gaan rijden. 

• Voor opladen in een woonomgeving is met name het 
optreden van pieken in de vraag een aandachtspunt. 
Door de oplaadpunten te voorzien van slimme 
software die het opladen in de tijd verdeelt, kan 
worden gezorgd dat ongewenste pieken in de 
belasting van het energienet worden voorkomen.

ELEKTRISCH LADEN OP EEN FLEXIBEL PARKEERVELD

Fastned



Bij het verduurzamen van gebiedsontwikkeling gaan we meer en meer van lineair naar circulair. We willen af 
van het gebruik van grondstoffen en producten die we na gebruik weggooien. De lineaire ontwikkeling heeft 
als resultaat dat grondstoffen steeds schaarser zijn en de afvalberg groeit. Circulaire gebiedsontwikkeling 
gaat uit van hergroeibare grondstoffen en hergebruik. Het verbruik van fossiele grondstoffen is laag, evenals 
CO2 uitstoot en afvalproductie.

De maatregelen Materialen en circulair sluiten aan bij de verschillende niveaus van gebiedsontwikkeling; van 
het ontwerp van een buurtschap of wijk, het gebruik van materialen voor de infrastructuur, de gebouwen en/
of de kunstwerken. Stap 1 daarbij is om na te gaan of voorkomen kan worden dat er materialen nodig zijn. 
Dan volgt de keuze tussen het gebruik van nieuwe grondstoffen of hergebruik van bestaande, gerecyclede 
materialen. Ook een combinatie van nieuwe grondstoffen met reststromen is mogelijk. Een voorbeeld 
hiervan zijn de Waste Bricks. Voor de aanleg van infrastructuur en in de bouw bieden milieuvriendelijke en 
natuurlijke materialen inmiddels een prima alternatief. 

Voor de effectiviteit en de kosten van de maatregelen is zoveel mogelijk uitgegaan van de vergelijking 
tussen de circulaire en traditionele materialen. Dit hebben we gedaan op basis van getallen uit Dubocalc, 
een betrouwbare bron. Omdat het veelal om innovatieve materialen gaat, die nog geen toepassing op grote 
schaal kennen, zijn ervaringscijfers vaak nog niet beschikbaar. Door de vergelijking ontstaat een goed 
beeld van het (financiële) effect van de circulaire materialen ten opzichte van de gebruikelijk toegepaste 
materialen.  

MATERIALEN EN CIRCULAIR
•  CIRCULAIR ONTWERPEN
• HERBRUIKBAAR MATERIAAL
•  RESTSTROMEN   ALS VULMATERIAAL
• GEBAKKEN KLINKERS
• BIOCOMPOSIETEN
• BOUWEN IN HOUT
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WAT HOUDT HET IN ?
Een goed voorbeeld van slim ontwerpen is het bouwen op terpen. In de circulaire 
context is het voordeel hiervan dat het vervoersbewegingen beperkt en bespaart op 
materiaal door het weglaten van gehele systemen. 

Met de realisatie van nieuwbouwprojecten komt veel grond en zand vrij uit het 
bestaande terrein. Door slim om te gaan met de hoogte van het nieuw te realiseren 
maaiveld is het niet meer nodig grond/zand af te voeren naar locaties elders; een 
gesloten grondbalans.
  
Bij het ontwerp van Unia is een gesloten grondbalans het uitgangspunt geweest. Voor 
deze locatie het hoogst haalbare gezien de geluidsituatie (ophogen van het terrein 
heeft een hogere belasting van wegverkeerslawaai tot gevolg).
  
Bij volgende buurtschappen is er een mogelijkheid een stap verder te gaan. Het 
verhogen van het maaiveld ten opzichte van het omliggende terrein biedt een kans om 
hemelwater over het oppervlak af te voeren naar open water. Het realiseren van een 
open water systeem levert een besparing aan het rioolstelsel op. 

EFFECTIVITEIT
De effectiviteit van het voorbeeld bouwen op terpen is berekend aan de hand van een 
referentie wijk van 200 woningen: 

Er is circa 3000 m hemelwater riool nodig, bestaand uit PVC materiaal. Uitgaande van 
een buis diameter van 315 mm komt dit neer op 3000 m x 11 kg/m = 33.000 kg PVC 
materiaal besparing.

Er komt circa 35.000m3 grond vrij. Dit staat gelijk aan ongeveer 2000 vervoers-
bewegingen, uitgaande van een verwerkingslocatie op 25 km afstand. 1 ton/km 
wegtransport komt overeen met ca. 0,155 kg CO2*. Dit komt neer op 35000 m3 = 
ca 61250 ton x 50 km x 0,155 kg = 475 ton CO2 uitstoot als besparing bij gesloten 
grondbalans.

KOSTEN 

Bovenstaande rekenvoorbeelden zijn indicatief in kosten uit te drukken:
Het afvoeren van vrijkomende grond naar een bestemming op 25 km afstand kost ca. 
7,50/m3. Dit levert een besparing op van € 262.500,-.

De kosten voor 3000 m hemelwaterriool leveren en aanbrengen bedragen circa:
• 3000 m buis ø 315 à € 35,-/m1 = € 105.000
• 60 st. putten à € 1000/st = € 60.000
• 220 st. kolken incl. aansluitleiding à € 350/st = € 77.000
• 200 st. huisaansluitingen à € 200/st = € 40.000
Dit levert in totaal een besparing op van € 282.000,- (bedragen zijn excl. BTW en straatkosten)

Kosten in jaarlijks onderhoud van een open systeem versus een rioolsysteem ontlopen 
elkaar niet veel. Bij een rioolsysteem zitten de jaarlijkse kosten voornamelijk in 
afschrijving en het moeten vervangen van het systeem na einde levensduur. Dit maakt 
een rioolsysteem duurder in beheer en onderhoud. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Inzicht in de bodemgesteldheid om ongewenste 

zettingen te voorkomen.
• Bij goede informatievoorziening accepteren 

bewoners eerder dat na hevige regenval 
kortstondig water op straat staat. Maar ook 
dat men geen schoonmaakmiddelen en/of 
bestrijdingsmiddelen kan gebruiken op de 
verharding.

• Vanuit grondexploitatie moet er zowel fysiek als 
budgettair ruimte zijn.

• Onderhoud van het systeem, zoals het openhouden 
van afvloei mogelijkheden, is van groot belang en 
vraagt extra aandacht van beheer.

CIRCULAIR ONTWERPEN

* Bron: https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/piek-technische-service-bv-2016/)

www.waterbodem.nl Foto: Sweco



SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• De ontwikkelingen en onderzoek naar de 

uitwerking van deze innovatie gaan door.
• Ander partijen proberen het na te maken, 

kwaliteitsborging is essentieel.
• De BRL bied qua eisen geen ruimte voor circulair 

beton. Het toepassen van circulaire producten vraagt 
daarom om aparte eisen in het contract. Ook is er 
nog geen certificering voor circulair beton. Dit vraagt 
extra aandacht voor eisen en beproeving in contract.

WAT HOUDT HET IN ?
Herbruikbaar beton. Doorgaans wordt beton laagwaardig hergebruikt in de vorm van 
granulaat als bijvoorbeeld funderingsmateriaal. In deze manier van hergebruik blijven 
deelfracties aan elkaar verbonden en zijn de oorspronkelijke eigenschappen van de 
grondstoffen niet te gebruiken. De ontwikkelingen in het beter hergebruiken van beton 
gaan echter snel en worden steeds meer circulair

Inmiddels is het mogelijk om oud beton te scheiden in de oorspronkelijke deelfracties 
zand, grind en cement. De oorspronkelijke eigenschappen blijven behouden. 
Met name voor de deelfracties cement (freement™) is dit van grote toegevoegde 
waarde en levert dit de nodige milieubesparing. De producten waarin de deelfracties 
zijn verwerkt, zijn van gelijke kwaliteit als 
producten van geheel nieuwe grondstoffen. 

Voor nieuwe betonproducten is het aan te 
bevelen na te gaan waar de grondstoffen 
vandaan komen die gebruikt zijn voor het 
product. De keuze voor een beton product met 
een hoog tot volledig percentage hergebruik 
materiaal levert de grootste bijdrage aan 
circulariteit.

Naast freement™ levert ook Strukton een vergelijkbaar product.

EFFECTIVITEIT
De effectiviteit van de maatregel is afhankelijk van het ontwerp en de toe te passen 
materialen. Aan de hand van een referentie wijk van 200 woningen, is berekend wat het 
aantal kg CO2 besparing is, als alle verharding uit herbruikbaar beton bestaat:  

Er is circa 22.000 m2 verharding nodig. Verhoudingsgewijs is circa 20% van de 
verharding uitgevoerd in tegels, het overige deel in betonstraatsteen. 

• 17600 m2 betonstraatstenen x 18 kg CO2 = 316 ton CO2 besparing
• 4400 m2 betontegels x 11 kg CO2 =  48 ton CO2 besparing

Het breekproces met de Smart Crusher (freement™) is qua energie verbruik gelijk aan 
een traditionele betonbreker. 

NB. Benoemde getallen betreft besparing aan grondstoffen t.o.v. normaal beton. Productieproces is niet 
meegenomen in de berekening.

KOSTEN 
Deze nieuwe innovatie heeft een afwijkende businesscase. Het circulaire cement wordt 
gewonnen uit een zogenaamd donatieobject. De besparing op stortkosten maakt dat 
freement™  qua prijsniveau vergelijkbaar is met nieuw cement. Deze economie is nog 
volop in ontwikkeling en daardoor moeilijk te voorspellen wat dit voor effect heeft op de 
toekomstige prijsvorming.

Een ander aspect is dat beton zijn waarde veel langer behoud door de opslag van 
grondstoffen en de mogelijkheid deze later weer terug te kunnen winnen. De kosten 
van betonproducten op de totale levenscyclus gaan daardoor veranderen.
De restwaarde van het product is minimaal gelijk aan de stortkosten van het product. 
Voor beton geldt dat de stortkosten ca EUR 5,- a EUR 10,- per ton bedragen. Dit 
bedrag wordt bij elke cyclus bespaard en kan worden gezien als restwaarde. De 
restwaarde geldt voor het gehele product.

HERBRUIKBAAR MATERIAAL

33

www.freement.nl



WAT HOUDT HET IN ?
Restmaterialen zijn hoogwaardig her te gebruiken in de vorm van vulmateriaal. Waste 
Bricks zijn hier een voorbeeld van. Dit voorbeeld is onderstaand uitgewerkt. 
Andere voorbeelden zijn het gebruik van natuurlijke vezels in beton of granulaat van 
autobanden in asfalt.

Waste Bricks is een merknaam van de firma Stone cycling. Dit bedrijf voegt in het 
proces steenachtige reststromen toe aan het betonproduct. De eigenschappen van 
het product (oa. sterkte, stroefheid) blijven behouden. Het is hierbij gelukt om tot 
60% van de grondstoffen te vervangen door afval. Waste Bricks zijn toe te passen als 
gevelbekleding en in de infrastructuur. 

Een andere mogelijkheid om met de vulling van betonproducten te spelen en zo de 
benodigde grondstoffen te verminderen is het gebruik van 3D printing. Met 3D printing 
is het mogelijk om een draagstructuur (bijvoorbeeld honingraatstructuur) te printen 
met een percentage holle ruimte, zoals ook al bij plastics gebeurt. Met 3D beton 
printen is dit ook mogelijk. Voordeel is dat het product uit een homogeen materiaal 
bestaat en daardoor makkelijker te recyclen.

Een andere vorm van afval hergebruik is de toevoeging van het restproduct van 
Afval Energie Centrales, het zogeheten bodemas, in betonproducten. AEC Bodemas 
is onder de noemer Granova granulaat een vervanger van grond en zand in beton. 
Diverse leveranciers waaronder MBI-beton verwerken dit granulaat in betonproducten 
tot duurzame producten.

EFFECTIVITEIT
De effectiviteit van de maatregel is afhankelijk van het ontwerp en de toe te passen 
materialen. Aan de hand van een referentie wijk van 200 woningen is berekend wat de 
besparing aan kg CO2 is, als al het verhardingsmateriaal uit Waste Bricks bestaat.

Er is circa 22.000 m2 verharding nodig. Circa 20% van de verharding is uitgevoerd in 
tegels, het overige deel in betonstraatsteen. De besparing aan C02 bedraagt ca 60%.
• 17600 m2 betonstraatstenen x 18 kg CO2 x 60% reductie = 190 ton CO2 besparing
• 4400 m2 betontegels x 11 kg CO2 x 60% reductie =  29 ton CO2 besparing

Granova granulaat vervangt ca 15% van de primaire grondstoffen. Op basis van 
bovenstaande getallen komt dat neer op: 
• 17600 m2 betonstraatstenen x 18 kg CO2 x 15% reductie = 48 ton CO2 besparing
• 4400 m2 betontegels x 11 kg CO2 x 15% reductie =  7 ton CO2 besparing

KOSTEN 
Waste Bricks is in vergelijking met normale gebakken klinkers circa 2x zo duur. 
Onderhoud en levensduur zijn gelijk aan vergelijkbare standaard producten.
Voor de verwerking van dit product zijn geen extra kosten nodig. De kosten van 
betonproducten met Granova granulaat zijn vergelijkbaar met standaard producten.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Circulair product dat zal aanspreken. Belangrijk 

om dit kenbaar te maken aan bewoners. 
• Waste Bricks zijn 100% herbruikbaar.
• Gevel- en straatstenen zijn er in vele soorten 

en varianten.
• Granova granulaat is onherken-baar na 

verwerking in product.

• Bij andere soorten vulmateriaal is niet altijd duidelijk 
of deze na gebruik weer te scheiden zijn van overige 
grondstof.

• Nog beperkt praktijkervaring met verkeers-belasting 
en winterse omstandigheden en mogelijk effect op 
onderhoudskosten.

• Producten met Granova granulaat zijn alleen 
laagwaardig herbruikbaar (het AEC bodemas is 
niet te scheiden van het cement). Het is een IBC 
bouwstof.

RESTSTROMEN ALS VULMATERIAAL
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NB. Benoemde getallen betreft besparing aan grondstoffen t.o.v. normaal beton. Productieproces is niet 
meegenomen in de berekening.
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WAT HOUDT HET IN ?
Gebakken materialen zijn een natuurproduct en hebben een positievere 
milieubelasting dan vergelijkbare betonmaterialen. In de woningbouw wordt van 
oudsher al veelvuldig gebruik gemaakt van gebakken klinkers. Dit ook omdat 
geschikt klei om bakstenen van te maken in Nederland volop voorradig is. Er is in de 
uiterwaarden nog steeds meer afzet dan de industrie wint.  

Gebruik gebakken klinkers als verhardingsmateriaal
Vanwege de luxe uitstraling is de gebakken klinker een veelvuldig gebruikt 
verhardingsmateriaal. Wat men vaak niet weet is het positieve effect van het materiaal 
op de CO2-emissie. Gebakken materialen zijn in vele verschillende vormen en maten 
verkrijgbaar en zijn daarom een goede vervanger voor betonstraatstenen.

Vrijkomende gebruikte gebakken klinkers 
kennen een hoge waardering en in 
veel gevallen is circa 90% hergebruik 
haalbaar. De levensduur van de 
materialen kan eindeloos zijn, zonder 
kwaliteitsverlies in uitstraling. Een klein 
deel van de vrijkomende materialen wordt 
bewerkt tot granulaat en hergebruikt als 
funderingsmateriaal. 

EFFECTIVITEIT
De effectiviteit van de maatregel is afhankelijk van het ontwerp en de toe te passen 
materialen. Aan de hand van een referentie wijk van 200 woningen is berekend wat de 
besparing aan kg CO2 is, als al het verhardingsmateriaal uit gebakken klinkers bestaat:

Er is circa 22.000 m2 verharding nodig. Verhoudingsgewijs is circa 80% van de 
verharding uitgevoerd in betonstraatsteen. 

• Gebakken klinkers t.o.v. bestonstraatsteen levert 17.600 m2 x 18 kg /m2 = 316 ton 
CO2 besparing.

• Gebakken klinkers t.o.v. asfaltverharing levert 17.600 m2 x 12 kg / m2 = 211 ton CO2 
besparing.

KOSTEN 

Gebakken straatstenen zijn in vele maten, vormen en uitvoeringen verkrijgbaar net als 
het zeer grote assortiment aan betonstraatstenen. 

De meerkosten voor gangbare gebruikte gebakken klinkers t.o.v. betonstraatsteen  
bedraagt ca. € 10/m2.Op basis van bovenstaand voorbeeld is indicatief voor een wijk 
van 200 woningen rekening te houden met 17.600 m2 x € 10,-/ m2 = € 176.000,- extra 
kosten.

De meerkosten voor gangbare gebruikte gebakken klinkers t.o.v. asfaltverharding  
bedraagt ca. € 12,50/ m2.Op basis van bovenstaand voorbeeld is indicatief voor een 
wijk van 200 woningen rekening te houden met 17.600 m2 x € 12,50/ m2 = € 220.000,- 
extra kosten.

De restwaarde van gebakken klinkers ligt over het algemeen hoger dan die van 
betonstraatsteen. Dit heeft te maken met de langere levensduur en het behoud 
van de looks. 

GEBAKKEN KLINKERS

NB. Benoemde getallen betreft besparing aan grondstoffen t.o.v. normaal beton. Productieproces is niet 
meegenomen in de berekening.

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• De ontwikkelingen en onderzoek naar de 

uitwerking van deze innovatie gaan door.
• Ander partijen proberen het na te maken, 

kwaliteitsborging is essentieel.
• De BRL bied qua eisen geen ruimte voor circulair 

beton. Het toepassen van circulaire producten vraagt 
daarom om aparte eisen in het contract. Ook is er 
nog geen certificering voor circulair beton. Dit vraagt 
extra aandacht voor eisen en beproeving in contract.

www.knb-keramiek.nl
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WAT HOUDT HET IN ?
Bio-composietmaterialen zijn een interessant alternatief voor de traditio¬nele 
bouwmaterialen met een hoog energieverbruik tijdens de productie en het gebruik 
van fossiele grondstoffen. Bio-composiet is een materiaal met perspectief. Het is 
samengesteld uit (hout-/agro-)vezels en bio-hars. De bio-composietmaterialen dragen 
bij aan een circulaire economie en biobased economy, zijn innovatief, leveren een 
significante gewichts- en milieureductie en zijn flexibel en demontabel. De levensduur 
van bio-composiet is naar verwachting verge¬lijkbaar met beton en staal en is 100% 
recyclebaar. De materiaaleigenschappen van bio-composietmaterialen kunnen 
eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing, waarmee het kan inspelen 
op specifieke eisen van de gebruikers, doel¬groep en toepassingen.

Bio-composietmaterialen kent vele toepassingen, waaronder: 
• Straatmeubilair
• Verhardingen
• Gevelbekleding
• Bruggen 
• Kunstwerken 

Er zijn op dit moment veel proefopstellingen bekend 
waaruit meer inzicht ontstaat op de kwaliteit in relatie tot 
de langere levensduur.

EFFECTIVITEIT
Toepassing van biocomposiet leidt tot afname van het gebruik van niet-hernieuwbare 
grondstoffen, zoals beton en staal. Het kan een aantoonbare en kwantificeerbare 
bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van overheden. Bio-composietmaterialen 
hebben een zeer positief effect op de CO2-uitstoot ten opzichte van andere materialen. 

Nevenstaand figuur geeft de milieuwinst 
weer voor een fietspad, uitgevoerd 
in verschillende materialen. Het 
biocomposiet fietspad heeft t.o.v. 
asfalt een reductie van meer dan 60% 
CO2-uitstoot.

KOSTEN 

Biocomposiet is een innovatief materiaal, waarvan de kosten nog niet goed bekend 
zijn. Uit enkele praktijktoepassingen kunnen we afleiden dat objecten van biocomposiet 
een factor 2 tot 3 duurder zijn dan objecten gemaakt van traditionele materialen.  
Biocomposieten hebben een langere levensduur dan traditioneel materiaal. Levensduur 
en kwaliteit is wel afhankelijke van de samenstelling en het gebruikte basismateriaal. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• Lange levensduur van het materiaal maakt het 

zeer milieueffectief en geschikt voor producten 
met eveneens een lange levensduur.

• Schaalvergroting in gebruik zal de prijs doen 
dalen.

• Voor elementen met maar een korte levensduur is dit 
materiaal geen voordelige keuze.

• Nog groot prijsverschil met traditionele materialen.

BIOCOMPOSIETEN

Foto: Sweco Foto: Sweco



WAT HOUDT HET IN ?
Hout is van zichzelf volledig circulair, neemt tijdens de groei CO2 op, is gemakkelijk te 
be- en verwerken  en is in ruime mate beschikbaar. Bovendien geeft het gebruik van 
hout uit duurzaam beheerde bossen deze bossen economisch bestaansrecht. Dit komt 
de instandhouding van de bossen ten goede.

Hout biedt veel toepassingsmogelijkheden, onder andere in gebouwen, 
straatmeubilair, bruggen, damwanden, et cetera.

Voor toepassingen in de GWW sector is de levensduur van hout meestal bepalend valt 
de keus meestal op tropisch hardhout. Zolang dit hout uit duurzaam beheerde bossen 
komt heeft dit een gunstig effect op het behoud van biodiversiteit*.

De laatste jaren komen er ook steeds meer alternatieven op de markt, zoals: 
• combidamwand bestaande uit naaldhout en tropisch hardhout;
• bamboe;
• accoya hout.

EFFECTIVITEIT
Het toepassen van hout in constructies leidt tot lagere milieukosten.

De effectiviteit is echter sterk afhankelijk van de beoogde levensduur.
Hout heeft een levensduur van circa 25 jaar en zal ten opzichte van staal vier keer zo 
vaak vervangen moeten worden. 

KOSTEN 
(Hard)hout gaat in de GWW sector gemiddeld 25 jaar mee. De investeringskosten 
voor bijvoorbeeld een fietsbrug in hout, beton of staal ontlopen elkaar niet veel*. Op 
levensduurkosten is hout vaak duurder omdat de constructie eerder aan vervanging toe 
is. In de bebouwde omgeving is de praktijk echter dat er om de circa 25 jaar sprake is 
van herinrichting en/of ruimtelijke ingrepen waardoor een langere ontwerplevensduur 
vaak niet reëel is. 

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen die de levensduur van houten constructies 
aanzienlijk verlengen. Accoya geeft bijvoorbeeld 25 jaar garantie tegen houtrot bij hout 
dat in contact staat met de grond en 50 jaar bij bovengrondse toepassingen. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Succesfactor Faalfactor
• De toepassing van hout uit uitsluitend 

duurzaam beheerde bossen garandeert 
een duurzaam en circulair bouwmateriaal. 
Het kiezen van de juiste houtsoort voor de 
juiste toepassing en het op de juiste manier 
verwerken garandeert een optimale levensduur 
van de constructie.

• Andersom kan een keuze voor een onjuiste houtsoort 
en een onjuiste verwerking tot grote telleurstelling 
leiden, denk aan houtrot, scheurvorming, 
kromtrekken e.d.  Belangrijk is in de ontwerpfase 
helder te hebben wat de benodigde levensduur van 
het object is.

BOUWEN IN HOUT

37
*bron: database Dubocalc, waarin transport vanaf oorsprong materiaal is opgenomen.

Bron: Wabenecke

Bron: accoya www.houtblad.nl

Combidamwand

Bruggen van accoyahout

*bron: test doorrekening damwanden (zelfde functionaliteit, verschillend materiaal), Sweco 2018.

Milieukosten 
(€/m2 damwand)



AAN DE SLAG

Synergie tussen maatregelen
Bij gebiedsontwikkeling zijn voor de verschillende schaalniveaus (stad, wijk, straat, 
openbaar groen en woningen) combinaties van maatregelen uit de bundel mogelijk. 
Tal van keuzes liggen voor waarbij duurzaamheidsmaatregelen elkaar idealiter 
versterken. Om hier zicht op te krijgen is voor alle maatregelen van de vijf thema’s uit 
de bundel nagegaan of er risico’s of juist kansen liggen bij toepassing in combinatie. 
In de tabel op de volgende pagina is dit vereenvoudigd weergegeven. In de kolommen 
staat de synergie die de combinatie van de verschillende maatregelen tot gevolg 
kunnen hebben. Uiteraard zijn ook combinaties van duurzame toepassingen mogelijk 
die niet in de bundel zijn opgenomen. 
  
Levend document
De duurzaamheidsbundel is in eerste instantie samengesteld voor de ontwikkeling 
van het buurtschap Unia en De Zuidlanden en vanuit de technieken die we nu kennen. 
De ontwikkelingen gaan snel en na verloop van tijd zal bijstelling of aanpassing van 
de maatregelen in de bundel nodig zijn. Ook kan het nodig zijn de maatregelen meer 
toe te spitsen op een ander type gebied, bijvoorbeeld bestaand stedelijk gebied of 
een bedrijventerrein met een verduurzamingsopgave. De bundel zal dan een andere 
inhoud krijgen maar telkens hetzelfde duurzaamheidsdoel dienen.

Uitvoering
Alleen maatregelen die daadwerkelijk gerealiseerd worden leiden tot 
duurzaamheidswinst. Voor de uitwerking en uitvoering van maatregelen zal de 
gemeente samenwerken met ontwikkelaars, bouwers en makelaars en toekomstige 
bewoners. De informatie uit deze bundel over de inhoud van de maatregelen, de 
kosten en de milieuwinst helpt deze partijen om samen keuzes te maken over een 
toekomstbestendig en duurzaam ingerichte gemeente Leeuwarden waar het goed 
wonen, leven en werken is.
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Voorbeeld van een toekomstbestendig en duurzaam ingerichte stedelijke omgeving waar het prettig wonen, 
leven en werken is (impressie Sweco).



SYNERGIE
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GROEN EN BIODIVERSITEITENERGIE EN WARMTE MOBILITEIT MATERIALEN EN CIRCULAIRKLIMAATADAPTATIE

• zonneveldje en/of kleine 
windturbines combineren met 
waterberging

• ramen op zuiden met 
(dak)-overstek: natuurlijke 
verwarming in winter en 
koeling in zomer

• zonneveldje en/of kleine 
windturbines combineren met 
bloemrijk grasland

• groene daken: meer 
biodiversiteit en hogere 
opbrengst zonnepanelen 

• bevorderen fiets en OV: minder 
CO2-emissie

• energiegebruik elektrisch 
vervoer duurzaam opwekken 
in de wijk 

• warmtewinning uit drukke 
asfaltwegen 

• CO2-vastlegging door houten 
gebouwen en isolatiemateriaal 
van natuurlijke materialen;

• transformatorhuisjes, 
warmtenetbuizen, etc. van 
natuurlijke of circulaire 
materialen

• grote bomen: schaduw en 
grotere biodiversiteit

• groenzones en groene daken: 
waterberging en biodiversiteit

• minder verharding in tuinen: 
meer berging en biodiversiteit

• minder ruimte voor auto 
(wegen, parkeerplaatsen): 
meer ruimte voor grote 
bomen met schaduw en voor 
waterberging

• minder verharding: minder 
materiaalgebruik en meer 
ruimte voor water

• regenwaterriool overbodig 
door woongebied hoog en 
droog aan te leggen (met 
gebiedseigen grond)

• minder ruimte voor auto 
(wegen, parkeerplaatsen): 
meer ruimte voor biodiversiteit

• minder autobewegingen: 
minder verstoring, aanrijding 
en barrières voor dieren

• minder verharding: minder 
materiaalgebruik en meer 
ruimte voor biodiversiteit

• minder ruimte voor auto 
(wegen, parkeerplaatsen): 
minder materiaalgebruik

• snel en comfortabel netwerk 
fiets en OV gemaakt van 
circulaire grondstoffen

• hergebruik oude bruggen 



COLOFON

Titel  Inspiratiebundel duurzame & toekomstbestendige leefomgeving
  De Zuidlanden | Leeuwarden

Projectnummer  363821

Datum  5 maart 2019

Auteurs  Alice Schuiling
  Martin Haan
  Thijs van Brakel
  Elwin Leusink
  Elvira Jonkers
  Haye Bijlsma
  Richard Koops

E-mailadres  alice.schuiling@sweco.nl

Contact  Sweco Nederland B.V.
  Rozenburglaan 11
  9727 DL Groningen
  Postbus 7057
  9701 JB Groningen
  +31 88 811 66 00
  www.sweco.nl


