
Duurzame stedenbouw is ín. Maar wat is dat precies en hoe kan een gemeente de kansen voor 

duurzaamheid benutten? Het vereist veel van de wijze waarop een planproces is georganiseerd. 

In veel voorbeeldprojecten van het StIR is inmiddels ervaring opgedaan. Ook het in 1999 

verschenen Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS) doet een aantal handreikingen. 

Tijdens de StIR-themabijeenkomst ‘Duurzame Stedenbouw’ zijn twee voorbeeldprojecten 

gepresenteerd: de herstructurering van de wijk Selissenwal langs de Dommel in Boxtel en de 

ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Waalsprong bij Nijmegen. Beide projecten ontvingen in 

1999 de voorbeeldstatus. Tijdens de bijeenkomst is de aanpak bij deze projecten vergeleken met 

de aanbevelingen in het NPDS.  
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Selissenwal-Dommel Boxtel 

Selissenwal is een naoorlogse woonwijk waar een aantal stedelijke problemen culmineren zoals een 

sterk eenzijdig woningbestand, een versleten openbare ruimte en een verslechterend aanbod van 

voorzieningen. De gemeente wil door een integrale ingreep de neerwaartse spiraal ombuigen. Met 

name in het centrum van deze wijk bieden verschillende ontwikkelingen bijzondere kansen. Het 

huidige, nogal stenige gebied, met een kerk, een school, een wijkgebouw, een ontmoetingsplaats voor 

jongeren, een jeu-de-boulesbaan en een geitenwei wordt opnieuw ingericht. Zo wordt de school (een 

‘zwarte school’) in een nieuw gebouw samengevoegd met een naburige Jenaplanschool tot een ‘brede 

school’. De kerk gaat uit het gebied weg. Flats in de omgeving van het centrum worden deels gesloopt 

en herontwikkeld. Er komen zorgwoningen en woningen in meer diverse prijsklassen. Ook de 

winkelfuncties aan de rand van het centrum worden versterkt.  

Hierbij wordt de groen-blauwe kwaliteit van de Dommel aangegrepen, door langs de Dommel meer 

groen toe te voegen. De ontwikkeling van dit ‘Dommelpark’ sluit aan op een veel groter project voor 

versterking van de Dommel als ecologische verbindingszone. In dit kader worden tientallen grote en 

kleine ingrepen gedaan, zoals 

veranderingen van agrarische 

bestemmingen, aanpassing van 

tuinen aan de rivier en herstel van 

de meandering. In het centrum 

wordt direct naast de Dommel niet 

gebouwd; naarmate de afstand tot 

de Dommel toeneemt, wordt de 

bebouwingsdichtheid groter.  

Projectleider Wilma van der Pijll 

en wethouder Ger van den 

Oetelaar (Milieu en Welzijn) 

legden uit, dat duurzaamheid op 

drie niveaus wordt nagestreefd: 

duurzaamheid door beperking van 

emissies, energiegebruik en 



materiaalgebruik, ecologische duurzaamheid en sociale duurzaamheid. Van den Oetelaar: “Dat laatste 

is het meest ambitieus, bijvoorbeeld waar het gaat om de scholen. We proberen ze zover te krijgen dat 

ze samengaan en ook samengaan met de muziekschool, de bibliotheek en welzijnsinstellingen. Voor 

de gemeente is samenwerking een zwaar argument om de bouw van een nieuw gebouw te 

ondersteunen.”  

 

Waalsprong Nijmegen 

De Waalsprong bij Nijmegen wordt een nieuw stadsdeel met uiteindelijk circa 12.000 woningen. Het 

plan wordt in fasen gerealiseerd. Eén ervan is het stadseiland Lent met in totaal 6.500 woningen. Het 

gezicht van het stadseiland wordt gevormd door een singel die in een wijde bocht het gebied omarmt. 

De singel versterkt de samenhang van het stadsdeel en markeert de overgang van het dicht bebouwde 

stadseiland naar het omringende rivierengebied. De singel maakt deel uit van een langgerekt park 

waar, tussen de singel en de dijk langs de Waal, landgoederen komen die qua architectuur refereren 

aan kenmerkende bebouwing in het Gelderse rivierenland. Aan de rand van de singel komen 

zogenoemde residenties: statige woningen in blokken van drie, elk met een eigen architectuur. Verder 

komen er een verkeersweg met twee rijstroken, een ventweg en drie bomenrijen. De singel zelf 

varieert in breedte en mondt aan de noordzijde van het stadseiland uit in drie plassen. Deze plassen 

spelen samen met de singel een belangrijke rol in het watersysteem (‘grijs water’). Twee van de drie 

plassen worden als recreatiegebied 

ingericht. De huidige A325 vormt 

een centrale ontsluitingsweg 

waardoor de Waalsprong rechtstreeks 

op het bestaande centrum van 

Nijmegen is georiënteerd. Verder 

komen er een kabeltram over de 

Waal en een fietsbrug.  

De identiteit van de Waal heeft het 

stedenbouwkundig plan bepaald, 

legde projectleider Paul Goedknegt 

uit: “Dat is het belangrijkste 

visitekaartje.” Daarom zijn de 

kenmerkende cultuur-historische 

elementen in het rivierenland in het 

plan opgenomen, zoals bestaande 

boerderijen, fortificaties en zelfs 

rietkragen. Het water is leidraad in 

het plan. De uiterwaarden van de 

Waal kunnen niet worden bebouwd, 

maar zijn voor langzaamverkeer goed 

ontsloten. Het centrum van de 

Waalsprong krijgt de grootste bebouwingsdichtheid; verder naar de Waal toe neemt de dichtheid af. 

“Door deze variatie in dichtheden kunnen we de buitenste rand van het plangebied ontzien en kunnen 

we cultuur-historische elementen respecteren.” 

 

Open planproces 



De vraag bij duurzame stedenbouw is vaak niet eens hoe een plan eruit kan zien, maar hoe je een plan 

met een hoog ambitieniveau in uitvoering kunt nemen. “Hoe krijg je de zaak in beweging?” vroeg 

discussieleider Erik Zinger van bureau Nieuwe Gracht en medeopsteller van het NPDS. In Boxtel is 

veel belang gehecht aan een open planproces. Voor alle onderdelen zijn bewoners, corporaties en 

andere belanghebbenden betrokken. Ook waar het gaat om de ontwikkeling van een beheersstructuur.  

“Maar wel binnen grenzen” aldus wethouder Van den Oetelaar: “Bij de scholen heeft de gemeente 

uiteindelijk een knoop doorgehakt. Daar hebben we maximaal gebruik gemaakt van scholenbouw als 

gemeentelijke instrument.” Een open planproces is dan ook niet hetzelfde als een planproces waarbij 

belanghebbenden alles voor het zeggen hebben. De gemeente is regisseur en is in laatste instantie 

verantwoordelijk. Een open planproces duidt er vooral op, dat de belangen en verantwoordelijkheden 

voor alle partijen helder zijn.  

 

Voorbeelden 

Een belangrijk onderdeel bij de start van een proces is de realisatie van voorbeelden, zo blijkt uit de 

Boxelse ervaringen. Daarmee kan het draagvlak voor de plannen worden vergroot: “Het gedeelte van 

de wijk waar we al flats hebben vernieuwd ziet er al veel fraaier uit. De mensen in de wijk zien dat en 

dat heeft effect” zei Wilma van der Pijll. Erik Zinger: “Mijn ervaring is ook dat je met goed gekozen 

pilots een vliegwieleffect kunt bereiken.” 

 

Marktpartijen 

“Maar particuliere partijen drukken altijd hun stempel” stelde Paul Goedknegt “en de vraag is steeds 

hoe je die in het gelid brengt. Hoe slim ben je als gemeente in het opstellen van contracten?” 

Nijmegen heeft voor de Waalsprong meerjarige afspraken gemaakt met een termijn van zo’n twintig 

jaar. Daarmee zijn de kaarten geschud en resteren er weinig prikkels voor marktpartijen om extra 

kwaliteit te realiseren. Goedknegt: “Grote contracten zijn misschien wel makkelijk voor de gemeente, 

maar je haalt er dan vaak niet alles uit wat mogelijk is. Marktpartijen halen de krenten uit de pap; zij 

worden er altijd beter van dan de gemeente zelf.” Om een hoog ambitieniveau te bereiken, blijkt het 

belangrijk te zijn met lokale partijen te werken. Dat gebeurt in Boxtel, maar bijvoorbeeld ook bij het 

Drachtstervaartproject in de gemeente Smallingerland, aldus de heer Erik Gommers: “Het project was 

nooit van de grond gekomen als er geen marktpartij bereid was risico’s te dragen. Een lokale 

ontwikkelaar wil dan wel eens wat verder kijken dan z’n eigen portemonnee.” In Nijmegen, waar niet 

met lokale ontwikkelaars wordt gewerkt, blijkt het moeilijk te zijn om op het gebied van 

duurzaamheid hoge ambitieniveaus te halen. Mevrouw Ingrid van den Vossenberg (Nijmegen, 

Waalsprong): “Bij ons is het niet gelukt om het enthousiasme in de loop van het proces aan de gang te 

houden.” Bij een ander project, de grootscheepse herstructurering van het centrum van Almere, wordt 

het proces met een hoge ambitie aan de gang gebracht door een architect van naam, Rem Koolhaas, in 

te schakelen. Eric van der Sande (gemeente Almere): “We werken samen met private partijen. Daarbij 

geldt als voordeel, dat het om het echte centrum van Almere gaat. Er is voor de gemeente veel aan 

gelegen en daardoor is er ook geld voor beschikbaar. Verder kan Rem Koolhaas als persoon zaken 

afdwingen bij marktpartijen.” 

 

Financiering 



Ook de financiering van de plannen is een hangijzer dat bij duurzame stedenbouw nogal heet kan zijn. 

Zowel in Boxtel als in Nijmegen is de financiering voor een deel gezocht in een slimme mix van 

verdichting en verdunning. Door in sommige delen van het plan een hoge bebouwingsdichtheid te 

realiseren is het haalbaar om in andere delen van het plan (in Waalsprong langs de singel en in Boxtel 

langs de Dommel) een lagere dichtheid te aan te houden. Daarnaast genereert in Waalsprong de 

realisatie van de plassen extra inkomsten doordat het afgegraven zand wordt verkocht. Interessant is 

de rol van het Waterschap als het gaat om de financiering van duurzaam waterbeheer, zoals in een 

project in Wageningen, waar de voormalige Rooseveltsingel wordt hersteld. Bert Breedveld (gemeente 

Wageningen): “Dit plan brengt besparingen met zich mee voor het waterschap doordat er straks 

minder neerslag op het riool aankomt. Die besparing kunnen we voor het plan inzetten. Daarover zijn 

afspraken met het Waterschap gemaakt.” De rol van het Waterschap werd toegelicht door de heer Piet 

van de Ree van het Waterschap De Groote Waard, betrokken bij het project Dordtse Wand in 

Dordrecht: “Ook waterschappen 

zijn zich bewust van het belang 

van duurzaamheid. Onze taak is 

veel breder geworden dan alleen 

rioolwaterzuivering. Het gaat om 

een totale waterbeheersing.”  

Bij het financieren van 

duurzaamheid is een heldere 

strategie van belang. Zo zet de 

gemeente Boxtel met als motto 

‘je kunt iedere gulden maar één 

keer uitgeven’ primair in op 

herstel van onderdelen van het 

watersysteem die nog in takt zijn. 

Op plekken waar het gehele 

systeem in de afgelopen jaren 

verloren is gegaan, wordt geen 

moeite gedaan om de oude 

situatie te herstellen.  

 

Regels en normen 

Een volgende vraag is hoe duurzaamheidsambities moeten worden vastgelegd: in een convenant, in 

een milieukwaliteitsplan, in een bestemmingsplan, of zijn er andere manieren? Ook daar heeft ieder 

project inmiddels zijn ervaringen mee. Erik Gommers (Smallingerland): “Een bestemmingsplan is te 

gedetailleerd en te weinig flexibel. Je bent zoekende en als we aan de slag gaan, schuiven er partijen 

aan tafel die misschien verfrissende ideeën in kunnen brengen waar we eerder nog niet aan hadden 

gedacht. Binnen een bestemmingsplan heb je dan niet meer de ruimte om daar nog iets mee te doen. 

Een beeldkwaliteitsplan is veel flexibeler.” Bert Breedveld (Wageningen): “Je moet daarbij wel 

oppassen dat het niet vaag wordt. Je moet daarom vooral sturen op het niveau van doelstellingen. Je 

legt een resultaatsverplichting vast zonder dat je gedetailleerd aangeeft hoe dat resultaat moet worden 

bereikt. Wanneer een ontwikkelaar het vereiste resultaat niet bereikt, moet hij maar aantonen waarom 

dat niet kan. Je moet er niet als een politieagent achteraan lopen.” Paul Goedknegt (Waalsprong, 

Nijmegen): “Het hangt er wel vanaf welke status je aan de ambities geeft. Wij willen het 

ambitieniveau laten bekrachtigen door de gemeenteraad. Verder is het belangrijk om iemand specifiek 

 Kosten van duurzame stedenbouw  
 

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw draagt voor de 

kostentoerekening voor duurzame uitbreidingsplannen de 

zogenoemde KODUP-methode aan. Dit is een methode om inzicht te 

krijgen in de kosten en baten van milieumaatregelen in 

stedenbouwkundige plannen. De KODUP-methode bestaat uit een 

planbegroting, een bibliotheek en een milieugids. De planbegroting 

kijkt bij de berekening van kosten niet alleen naar investeringen, 

maar ook naar kosten voor onderhoud en eventuele sloop. Daardoor 

komen ook de baten van duurzaamheidsmaatregelen in beeld. Ook 

blijkt dan wie er investeert en wie de voordelen incasseert. De 

bibliotheek is een catalogus waarin kosten en effecten van 

maatregelen zijn weergegeven en de milieugids bevat een 

stappenplan voor het optimaliseren van de maatregelen.  

De KODUP-methode biedt hiermee handvatten om de initiële 

meerkosten voor duurzaamheidsmaatregelen te verantwoorden en 

uit te smeren over tijd en partijen. 

Het rapport “KODUP en NPDS; een handreiking voor simultaan 

gebruik” is gratis verkrijg baar bij Novem, de heer Heijnen telefoon 

(046) 420 22 02.  



voor het thema duurzaamheid als deskundige bij het proces te betrekken. Je moet er als gemeente 

voortdurend op blijven hameren.” Goedknegt legde uit dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de 

juiste kennis op het juiste moment beschikbaar wordt gesteld aan projectontwikkelaars en architecten. 

Van den Oetelaar (Boxtel): “Als het gaat om een duurzaam watersysteem, dan wordt het steeds 

makkelijker om alle partijen mee te krijgen. Dat geldt ook voor energie. Met andere aspecten is het 

nog moeilijk, bijvoorbeeld een duurzaam stedelijk plan. Wij kiezen voor de biografie van het 

landschap en daar zetten we ons geld strategisch op in.” 

 

Wat is duurzaamheid? 

Wanneer het gaat om uitbreiding of herstructurering van stedelijk gebied is ‘duurzaamheid’ niet meer 

weg te denken. Duurzaamheid is een modewoord geworden. Het risico daarvan is, echter dat het een 

fraai etiket wordt, maar dat de betekenis ervan versleten raakt. Piet van de Ree (De Groote Waard): 

“Wat bedoelen we met duurzaamheid? Wat koppelen we eraan? Als ik praat over duurzaamheid en ik 

denk dan aan duurzame systemen voor kwalitatief en kwantitatief waterbeheer, dan denk ik aan de 

lange termijn: 150 tot 200 jaar. Als het tot uitvoering komt, treedt er echter een nimby-effect op”. Van 

de Ree legde uit dat deze manier van werken alles te maken heeft met schaalniveaus. Zo kan de 

stormvloedkering in Nieuwe Waterweg op het ene schaalniveau beslist onduurzaam worden gevonden, 

terwijl die op een ander schaalniveau, meer in het binnenland, er juist voor zorgt dat rivierdijken 

minder ver hoeven te worden verhoogd. “Daardoor zijn we er in Dordrecht met het project de Dordtse 

Wand in geslaagd om dijkverzwaring te combineren met het behoud van middeleeuwse 

dijkkarakteristiek.”  

In het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw wordt geen eenduidige definitie van duurzaamheid 

gegeven, zei Erik Zinger tot besluit van de bijeenkomst: “De ruimtelijke kwaliteit, de milieukwaliteit 

en de proceskwaliteit zijn elementen van duurzaamheid. Rond die elementen moet je de doelstellingen 

goed op een rij zetten. Hoe dat moet, verschilt echter van geval tot geval.” De uiteenlopende 

oplossingen die in de voorbeeldprojecten zijn gekozen, laten dat zien.  

 

Conclusies 

De projecten die tijdens de workshop werden besproken, laten verschillende elementen van duurzame 

stedenbouw zien: 

 Landschappelijke en cultuurhistorische duurzaamheid door bestaande elementen in het landschap te 

handhaven of zelfs te accentueren door er iets aan toe te voegen. Zie het project Nijmegen-

Waalsprong en het project Dordtse Wand in Dordrecht. 

 Sociale duurzaamheid door samen met maatschappelijke instellingen te komen tot een betere 

sociale structuur in een gebied. Zie bijvoorbeeld het project Selissenwal-Boxtel of door samen met 

de bewoners een gebied opnieuw in te richten, zoals in het project Roosenveltsingel-Wageningen. 

 Ecologische duurzaamheid door natuurwaarden terug te brengen, te behouden danwel te 

versterken. Ook hier is Selissenwal-Boxtel een goed voorbeeld van. 

 Duurzaamheid in de tijd door te zorgen voor stedenbouwkundige structuren en gebouwen die mooi 

zijn en lang mee kunnen gaan. Zie bijvoorbeeld Centrumgebied-Almere en Drachtstervaartproject-

Smallingerland. 

 Milieuhygiënische duurzaamheid door gebruik te maken van duurzame materialen, door 

energiezuinig te bouwen, door duurzaam waterbeheer et cetera. Dit komt in alle projecten aan bod, 

maar vooral ook in Nijmegen-Waalsprong en Selissenwal-Boxtel. 

 



De besproken projecten hebben in 1999 de status Voorbeeldproject Intensief Ruimtegebruik 

ontvangen. De projecten zijn beschreven in ‘Meer doen met dezelfde ruimte’ van april 2000. 

Exemplaren van deze publicatie zijn verkrijgbaar bij de SEV. 


