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Na deze stageopdracht wilde ik het
managementaspect van Civiele
Technologie en Management laten
doen gelden, door een ontwerpni-
veau hoger op te zoeken. Op een
regionaal niveau wilde ik bezig zijn
met beleid om tot een, milieutech-
nisch gezien, betere en prettigere
bebouwde leefomgeving te komen.
Dit onderzoek zal ik hier samenvat-
ten.

Twents ruimtegebruik vanuit
duurzaam perspectief
Het duurzaam bouwen kent steeds
bredere toepassingen in woning- en
utiliteitsbouw. De technische moge-
lijkheden en de maatschappelijke
acceptatie van deze visie op bouw-

projecten worden groter. De vraag
die daaruit volgt is, of het mogelijk
is de visie van duurzaam bouwen
naar een hoger ontwerpniveau te til-
len. Een ontwerpniveau dat wordt
beheerst door stedenbouwkundigen
en planologen.
Door in de eerste plaats de invloed
van bestuursorganisaties op de ruim-
telijke ordening te bestuderen, is
gebleken dat er in het geval van
Twente op regionaal niveau nog
mogelijkheden zijn om een verant-
woord grondgebruik als beleids-
doelstelling in te passen. Uit de
ruimtelijke ontwikkeling van Twente
blijkt dat de stedenband sterk steunt
op de groene omliggende woonker-
nen. Van deze groene omgeving zijn
de economische potenties als trek-
pleister erkent. De erkenning van het
groen is de basis geweest om aan
een duurzaam ruimtegebruik voor
Twente invulling te geven.

Bestaande concepten
De kennis omtrent duurzaamheid en
verantwoord ruimtegebruik richt
zich op concepten, zoals lichte ste-
denbouw, intensief, meervoudig en
integraal ruimtegebruik. Deze wor-
den echter vaak terloops in het ont-
werpproces van een stedelijke uit-
breiding of inbreiding meegenomen.
Het aspect natuur en milieu blijkt in
dat ontwerpproces vaak onderge-

Afstuderen op
duurzaamheid

Beter ruimtegebruik op gemeentelijk niveau

IIn december 2003 ben ik, Bram Entrop, begonnen met mijn afstu-
deeropdracht bij Regio Twente. Deze opdracht behelsde het
opstellen van een methodiek voor een, naar toekomstige genera-
ties toe, verantwoord ruimtegebruik. Een onderzoek dat meer ligt
in het vakgebied van een planoloog of stedenbouwkundige, dan
die van de civieltechnicus.
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Ik ben dit vakgebied ingerold door
in eerste instantie het vakkenpakket
Duurzaam Bouwen te volgen.
Hierna wilde ik dit praktische vak-
kenpakket bij een Woningstichting
een nadere invulling geven. Voor
woningstichting "De Kleine
Meierij" heb ik toen een aantal
financieel aantrekkelijke pakketten
van duurzame maatregelen opge-
steld. Hierbij werd onderscheid
gemaakt naar functionaliteit en ook
naar verplichting, aangezien sommi-
ge duurzame maatregelen door de
rijksoverheid of gemeente verplicht
zijn gesteld. Hierbij valt te denken
aan een bepaalde energieprestatie
van gebouwen of de etagehoogte in
het bouwbesluit. 

Het compensatie-instrument; verstedelijking in niveaus ingedeeld
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sneeuwd te raken door andere
aspecten. Een aspect dat juist in
Twente vanwege de verwachte eco-
nomische belangen in ieder geval
evenredig met de andere aspecten
naar voren moet komen.
Op grond van de definitie van duur-
zaam bouwen en het streven naar
een aanvaardbare leefomgeving,
waarin kwaliteit de boventoon voert,
is duurzaam ruimtegebruik gedefi-
nieerd als een vorm van ruimtege-
bruik waarbij wordt gestreefd naar
een sociaal, economisch en ecolo-
gisch geaccepteerde fysieke, niet-
levende en levende, omgeving van
de maatschappij waarmee deze in
een wederkerige relatie bestaat voor
de huidige generatie, en die tevens
de mogelijkheden qua ruimtege-
bruik van de toekomstige generaties
niet beperkt.
Alhoewel in beleidsdocumenten en
vakgebieden, zoals planologie,
ruimtelijke planning en stedebouw-
kunde, de visies zich richten op een
duurzame invulling van de ruimte in
Nederland, blijven in het ontwerp-
proces voor stedelijke projectont-
wikkeling kansen liggen. Om dit te
ondervangen is het duurzaam ruim-
tegebruik opnieuw als doel centraal
gesteld. Vanuit sociale, economische
en ecologische perspectieven zijn
redenen geformuleerd waarom een
duurzaam ruimtegebruik gewenst is.
Er is gezocht naar een oplossings-
richting vanuit het duurzaam bou-
wen.

Trias Toponoma: driestappen-
plan voor een duurzaam ruim-
tegebruik
Het resultaat is een driestappenplan,
de "Trias Toponoma", met drie
karakteristieke opeenvolgende
mogelijkheden om aan de ruimte-
vraag naar bebouwing tegemoet te
komen. De stappen zijn:

1.   Vang zoveel mogelijk de bouw-
behoefte op in de gemeentelijke
kern, door inbreiding voor uitbrei-
ding te laten plaatsvinden. Hanteer
daarbij de concepten intensief en
meervoudig ruimtegebruik;
2.   Als inbreiding niet mogelijk is,
breid dan uit in een gebied met een
lage natuurwaarde. Ontwerp hierbij
vanuit een groene visie;
3.   Spreek in het laatste geval pas
een natuurlijker gebied aan, waarbij
de ecologische structuur zo min
mogelijk schade ondervindt. 
Om inbreiding aantrekkelijker te
maken dan uitbreiding, wordt een
compensatiebeginsel voor stap twee
en drie gehanteerd. Dit compenseert
de door de uitbreiding veroorzaakte
verloren natuurwaarde door verbete-
ringen op andere locaties binnen
dezelfde gemeente, regio of provin-
cie te verplichten.

Praktische haalbaarheid van
een duurzaam ruimtegebruik
Door middel van een case-studie is
de haalbaarheid van het voorgestel-
de driestappenplan met compensa-
tie-instrument getoetst. Uit inter-

De Trias Toponoma in beeld

views is gebleken dat gemeente
Oldenzaal zich kan vinden in de drie
voorgestelde stappen, maar dat de
daadwerkelijke uitvoering van stap 1
en 2 in de praktijk veelal gelijktijdig
plaatsvindt.
Het bevorderen van inbreiding om
de huidige praktijk te doorbreken,
kan technisch gezien plaats vinden
door middel van een toewijzing van
natuurwaarden aan gebieden.
Hierdoor wordt inzicht verkregen in
de kansrijke gebieden van een
gemeente voor natuurontwikkeling
en is het mogelijk juist andere
gebieden aan te wijzen voor stedelij-
ke uitbreidingen.

Het draagvlak voor het compensa-
tie-instrument is met name bij de
uitvoerende kant gering. Bij de
gemeenteraad, welke een kaderstel-
lende functie heeft, is er wel draag-
vlak voor het compensatie-instru-
ment. Met name het gegeven dat een
dergelijke aanpak leert over de gren-
zen van de eigen gemeente heen te
kijken en kansen biedt voor nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
inbreiding, worden als positieve
eigenschappen aangemerkt.
In het kader van de Kaderwet
"Bestuur in verandering" en de "Wet
Gemeenschappelijke Regelingen
Plus" zijn er op regionaal niveau
taken op het gebied van ruimtelijke
ordening en nog specifieker op het
gebied van natuur en milieu wegge-
legd. De gemeenten zouden zodoen-
de de "Trias Toponoma" kunnen
hanteren, waarbij regionaal naar
compensatiemogelijkheden wordt
gezocht. De regio heeft daarbij dan
een procesbegeleidende rol. De pro-
vincie heeft als keurder van bestem-
mingsplannen de macht om daad-
werkelijk inbreiding voor uitbrei-
ding af te dwingen.                    <<


