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EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR UDEN 

Duurzaamheid heeft Uden veel te bieden. Het streven naar een duurzame stad kan 
het functioneren van de stad in de toekomst garanderen, als fossiele brandstoffen 
schaars en onbetaalbaar worden. Tegelijkertijd wordt Uden een gezonde stad met 
gezonde bewoners en een sterke lokale economie. Tevens kan een duurzaam Uden 
een voorbeeld zijn voor tal van andere steden in binnen- en buitenland. 

DE GEMEENTE UDEN ALS INSPIRATOR 
De realisatie van duurzame initiatieven stuit op een gebrek aan draagvlak. Betrokkenen 
moeten overtuigd worden van de noodzaak van duurzaamheid en de positieve 
effecten die dat met zich mee brengt door middel van transitie-experimenten. Dit 
zijn projecten die naast een duurzaam doel, ook sterke sociale en/ of economische 
componenten hebben. Een voorbeeld kan een kraam op de markt zijn, waar men 
lokale en biologische producten kan kopen. Dat is een duurzaam initiatief, maar 
het is ook een promotie van de lokale kracht van Uden en een stimulans voor de 
lokale economie. In dit rapport vindt u meer voorbeelden van potentiële transitie
experimenten. 

De gemeente Uden speelt in dit transitieproces de rol van inspirator, initiator en 
tafelheer. De gemeente is dus niet degene die de investering moet doen. Het is 
belangrijker om alle betrokken te motiveren mee te gaan in het transitieproces naar een 
duurzame stad. De gemeente Uden kan bewoners, bedrijven en belangenorganisaties 
bij elkaar aan tafel krijgen en hen inspireren om werk te maken van duurzaamheid. 
Door een actieve houding van de gemeente kan het draagvlak voor duurzaamheid 
onder de mensen in de stad worden vergroot. 

TOEKOMSTBEELD VAN EEN DUURZAAM WINKELCENTRUM 
Het transitieproces wordt ondersteund met een lange termijnvisie en aansprekende 
toekomstbeelden, die de duurzame stad tentoonstellen en het bestuur en de inwoners 
van de stad motiveren zich in te zetten voor een duurzame toekomst. In deze studie is 
een toekomstbeeld geschapen voor een duurzaam centrum van Uden. Dit is een 
toekomstbeeld waarbij de overheersing door en de afhankelijkheid van autogebruik 
en projectontwikkelaars is afgenomen en de verblijfskwaliteit van het centrum 
voor haar bezoekers en bewoners is verbeterd. In 2030 zal nieuwe bebouwing 
functieflexibel zijn, waardoor het winkelcentrum kan meebewegen met toekomstige 
(economische) veranderingen. Regenwater wordt opgevangen in waterpleinen, die 
ontmoetingsruimtes zijn. De openbare ruimte is ingericht voor voetgangers en 
fietsers. Autoparkeren is geconcentreerd op de hoeken van het centrum, waardoor er 
in het centrum ruimte vrijkomt, die gebruikt kan worden door bewoners en bezoekers. 
Ook levert het centrum in 2030 een substantiële bijdrage aan de biodiversiteit door 
de veelvuldige toepassing van groene daken en groene gevels. In 2050 zal Uden 
nog steeds over een levendig centrum beschikken, doordat het aanbod van duurzame 
lokale producten en de duurzame vormgeving van de openbare ruimte en gebouwen 
het centrum van Uden onderscheidend maken van andere stedelijke centra. 

DUURZAAMHEIDSATLAS VAN UDEN 
De transitie-experimenten die voorgesteld worden in dit rapport zijn gebaseerd 
op een verkenning van de mogelijkheden om de stad Uden duurzamer te maken. 
Hierbij is de nadruk gelegd op ecologische duurzaamheid, waarbij sociale en 
economische duurzaamheid de randvoorwaarden zijn. Ecologische duurzaam 
is onderverdeeld in vijf thema's: energie, water, biodiversiteit, waterhuishouding, 
mobiliteit en transport. leder thema heeft een eigen impact op het functioneren en de 
vormgeving van de stad en eigen redenen waarom duurzaamheid noodzakelijk is. De 
mogelijkheden in Uden zijn in beeld gebracht in de vorm van een 'Duurzaamheidsatlas 
van Uden'. 

Energie 
Voor het energieverbruik van gebouwen is de maatschappij sterk afhankelijk van 
fossiele brandstoffen. Door gebouwen te renoveren of over te schakelen op 
duurzame energiebronnen als aardwarmte, zonne-energie en windenergie kan 
het energieverbruik sterk worden teruggebracht. Met deze middelen zijn er 
op gebouw- en stadsniveau veel mogelijkheden in de stad. Doordat onderzoek en 
innovatie in volle gang zijn, zal het aantal mogelijkheden in de toekomst alleen maar 
toenemen. 

Waterhuishouding 
Regenwater wordt in de stad voornamelijk met het riool afgevoerd, wat zorgt 
voor een achteruitgang van de biodiversiteit en wateroverlast bij hevige regenval. 
Door regenwater niet af te voeren in het riool, maar te laten infiltreren, wordt de 
grondwaterstand hersteld en wordt de belasting op het riool verminderd. Om 
dit te bewerkstelligen staan veel technisch eenvoudige middelen ter beschikking. 

Biodiversiteit 
De biodiversiteit staat sterk onderdruk. Een duurzame biodiversiteit optimaliseert 
de soortensterkte en soortenrijkdom van flora en fauna in de stad. Tegelijkertijd 
kan door te investeren in biodiversiteit de beschikbare groene ruimte en de 
aantrekkelijkheid van de omgeving voor bewoners en bezoekers vergroot worden. 
Met groene daken en verticaal groen kan in een beperkte ruimte goede resultaten 
geboekt worden. 

Mobiliteit 
De huidige mobiliteit is niet duurzaam. Naast een afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, domineert de auto de openbare ruimte, wat ten koste gaat van de 
ruimte voor voetgangers. Een duurzame mobiliteit kan alleen bereikt worden als de 
stad beschikt over een structuur waarin bewoners op korte afstand de beschikking 
hebben tot hun dagelijkse voorzieningen en mensen gebruik kunnen maken van 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. 

Transport 
Transport weegt zwaar op het energieverbruik van Nederland en is mede 
verantwoordelijk voor de uitstoot van fijnstof en geluids- en verkeersoverlast. 
Duurzaam transport richt zich op het verkorten van transportketens door lokale 
mogelijkheden beter te benutten, wat tevens de lokale economie kan versterken, en 
door innovatieve vervoer- en distributiesystemen. 

HETVERVOLG 
Deze studie is een eerste aanzet om de transitie van Uden naar een duurzame 
stad in gang te zetten. Er is in beeld gebracht dat er nog veel moet gebeuren, maar 
ook dat er veel mogelijkheden zijn om de bestaande stad duurzamer te maken. 
Om een duurzame stad mogelij k te maken moet de gemeente Uden op zoek gaan 
naar partners die duurzaamheid ook zien als een kans. Samen met hen kunnen 
de eerste duurzame projecten uitgevoerd worden om zo bewoners, bedrijven en 
organisaties binnen en buiten Uden te inspireren. 
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INLEIDING 

Er is een steeds groter besef dat de manier waarop de mensheid op aarde leeft niet 
houdbaar is. De consumptie die de mens zich eigen heeft gemaakt, legt een groot 
beslag op de grondstoffen van de aarde. Deze grondstoffen worden sneller verbruikt 
dan dat de aarde in dezelfde tijd terug kan brengen. De exacte rol van de mens op 
de klimaatverandering staat nog altijd ter discussie, maar dat de mensheid met de 
gevolgen van klimaatverandering moet leven is zeker. Andere klimaatproblemen 
worden wel zeker veroorzaakt door de mens. Sommige rampen zijn direct te herleiden 
naar menselijk handelen. Een voorbeeld hiervan zijn de modderstromen na regenval. 
Deze worden veroorzaakt door boomkap op de hellingen van de berg. Daarnaast 
daalt de biodiversiteit op aarde sterk, doordat leefgebieden verdwijnen en het milieu 
vergiftigd wordt. Ook raken de voorraden van fossiele brandstoffen uitgeput. 

Duurzaamheid is dus een actueel thema. Duurzame stedenbouw gaat over de positie 
van de stad in deze milieuproblematiek. Enerzijds zijn steden grote verbruikers van 
energie en grondstoffen. Anderzijds biedt de stad met haar hoge dichtheid juist een 
kans om het energieverbruik binnen de perken te houden. Steeds meer steden geven 
aan klimaatneutraal of koolstofdioxideneutraal (C0

2
-neutraal) te willen zijn in 2040 of 

2050. Wat dat precies inhoudt, is vaak onduidelijk. Het is dan ook maar de vraag of met 
die formulering het streven wel gehaald wordt. Het werk dat voor u ligt, gaat concreet 
in op de uitdagingen van duurzame stedenbouw. Wanneer is een stad duurzaam? 
Hoe kan die duurzame stad bereikt worden en welke middelen staan daarvoor ter 
beschikking? In het bijzonder wordt ingegaan op de bestaande stad. Hoewel er veel 
plannen zijn voor nieuwe duurzame wijken en zelfs duurzame steden, wordt er weinig 
gedaan om de bestaande stad, met haar beperkingen en uitdagingen, duurzamer te 
maken. 

Dit project is een verkenning van de problematiek van de duurzame stad voor de 
Brabantse plaats Uden. Uden is mede gekozen als onderzoekslocatie door de interesse 
van de gemeente in het thema duurzaamheid. Die interesse komt tot uiting in de 
realisatie van een energiezuinige woonwijk en de plannen voor het nieuwe duurzame 
woongebied Uden-Noord. Ondanks de inspanningen op het gebied van 'nieuwe' 
duurzame stedenbouw is er nog genoeg te verbeteren in de huidige stad. De ligging 
van Uden in de regio maakt de plaats ook interessant. Uden heeft enerzijds een 
centrumfunctie voor omliggende plaatsen, terwijl de stad anderzijds in de nabijheid 
ligt van grotere steden zoals Oss, Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. Tot slot is 
Uden met veertigduizend inwoners een stad van een formaat dat veel in Nederland 
voorkomt. Deze verkenning kan daarom ook voor andere steden in Nederland een 
inspiratiebron zijn. 

Het eerste deel van deze studie is een inventarisatie van de verschillende aspecten 
van duurzaamheid die relevant zijn voor de ontwikkeling van Uden tot een duurzame 
stad. Deze aspecten zijn vertaald naar concrete maatregelen die genomen zouden 
moeten worden en welke middelen daarvoor ter beschikking staan. Het tweede deel 
van deze studie gaat in op de problematiek van de transitie van de bestaande stad 
naar de duurzame stad. Verkend is waarom die transformatie zo moeilijk gaat en welke 
actoren een rol kunnen spelen in het transitieproces. Vervolgens wordt een eerste 
aanzet gegeven om een duurzaam Uden dichterbij te brengen. Dit wordt gedaan aan 
de hand van voorstellen voor transitie-experimenten en een toekomstplan voor een 
duurzaam winkelcentrum in 2030. 
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DUURZAME STEDENBOUW 

Planet, People, Profit 

Voordat begonnen kan worden met de realisatie van een duurzame stad, moet bepaald 
worden wat duurzaamheid precies is. De ambitie van steden om duurzamer te worden, 
komt terug in de begrippen 'C02-neutraal', 'energieneutraal' en 'klimaatneutraal', maar 
wat die begrippen precies inhouden is onduidelijk. Zo gebruikt de gemeente Groningen 
C02-neut raal en energieneutraal door elkaar.1 Dit is verwarrend omdat het beleid 
van Groningen zich richt op het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen, 
t erwijl bij het verminderen van C02-uitstoot het verkeer en vervoer niet achterwege 
gelaten kunnen worden. Andere steden geven aan klimaatneutraal te willen zijn in 
2030 (Haarlem, Utrecht), 2045 (Tilburg) of 2050 (Den Haag), maar iedere stad geeft 
hier vervolgens een andere invulling aan met verschillende ambities. Klimaatneutraal 
betekent dat alle processen en ketens in de stad mee worden genomen in de plannen, 
maar dit is vaak niet het geval. Doordat de uitgesproken ambitie niet overeenkomt 
met wat er gerealiseerd wordt, verliezen de begrippen C02-neutraal, energieneutraal 
en klimaatneutraal hun kracht.2 

Duurzaamheid is een breder begrip dan de invulling die er in bovenstaande alinea 
aan wordt gegeven. Naast de milieuproblematiek gaat het ook maatschappelijke en 
economische uitdagingen. Al in 1987 is door de VN World Commission on Environment 
and Development (WCED) de volgende definitie van duurzaamheid opgesteld: 

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generotions tomeet their own needs." 

Aan de basis van deze definitie ligt de gedachte dat mens en milieu niet van elkaar los 
te koppelen zijn. In een wereld waar armoede en ongelijkheid heerst, zal ecologische 
en maatschappelijke ellende zijn, terwijl in een duurzame wereld iedere burger de 
mogelijkheden heeft om zijn ambities tot een beter leven te behalen. De andere kant 
van de medaille is dat een hoge levensstandaard boven het bestaansminimum alleen 
houdbaar is, als de consumptie, die daarmee gepaard gaat, ook houdbaar is op de 
lange termijn (WCED, 1987). 

Het begrip duurzaamheid heeft dus ook een sterke maatschappelijke component. In 
de hedendaagse omgang met het begrip duurzaamheid wordt dit vaak vertaald in de 
drie P's. 'People, Planet, Profit'. Het gaat dus om ecologische duurzaamheid, sociale 
duurzaamheid en economische duurzaamheid. Onder ecologisch duurzaam vallen alle 
maatregelen die invloed hebben op het milieu en het klimaat. Economisch duurzaam 
geeft aan dat duurzaamheid niet alleen preserveren is, maar dat het ook ruimte 
moet bieden aan verdere (economische) ontwikkeling, nu en in de toekomst. Sociale 
duurzaamheid is de maatschappelijke component van duurzaamheid en wordt breed 
geïnterpreteerd. Er is daarom geen algemene definitie van sociale duurzaamheid, 
maar er is wel uitleg aan te geven. Sociale duurzaamheid gaat over de leefomgeving. 
Een sociaal duurzame leefomgeving bevordert de kwaliteit van leven van bewoners en 
gebruikers. Ook moeten bewoners identiteit kunnen ontleden aan hun leefomgeving. 
Een ander terugkomend begrip bij sociale duurzaamheid is gelij kheid. ledere bewoner 
moet dezelfde kansen en mogelijkheden kunnen krijgen. Andere aspecten die 
gekoppeld worden aan sociale duurzaamheid zijn veiligheid en de mogelijkheid tot 
sociale interactie. 

Met deze uitleg van duurzaamheid krijgt de duurzame stad een breder fundament. 
Duurzame stedenbouw is de uitwerking van duurzaamheid op het niveau van de 
stad en richt zich dus niet alleen op de klimaatproblematiek, maar ook op sociale en 
economische uitdagingen van nu en in de toekomst. 



Transitie van de bestaande stad 

Duurzame stedenbouw staat op het moment sterk in de belangstelling. Overal ter 
wereld worden nieuwe plannen geïnitieerd en uitgevoerd. Het gaat hierbij vrijwel 
altijd om nieuwbouw, zoals het project Masdar City in Abu Dhabi ontworpen door 
Foster&Partners. Deze nieuwe stad in aanbouw voor 50.000 mensen heeft tal van 
duurzame toepassingen zoals zonne-energie, zeewaterzuivering tot drinkwater, 
een eigen afvalverwerkingsysteem en een lightrailsysteem3

• Hoewel Masdar City 
een veelbelovend project is, waarbij veel nieuwe technieken worden toegepast, 
bieden dit soort projecten geen oplossing voor een bestaande stad. En al helemaal 
niet in Nederland. Hier is de noch ruimte, noch de middelen, noch de noodzaak om 
soortgelijke projecten te ontwikkelen. De vraag hoe een bestaande Nederlandse stad 
kan transformeren tot een duurzame stad blijft onbeantwoord. 

De bestaande stad heeft een vastgelegde structuur met grond en gebouwen in 
eigendom van talloze eigenaren. Het is niet mogelijk om een conceptvan een duurzame 
stad als Masdar City bovenop de bestaande stad te projecteren. Hoge kosten en 
oneindige procedures zullen het gevolg zijn als het concept letterlijk uitgevoerd moet 
worden. Er moet gezocht worden naar een manier waarop de bestaande structuur 
verbeterd of omgevormd kan worden zonder utopische voorstellen. De plannen 
voor de duurzame stad moeten plannen zijn die recht doen aan de bestaande stad. 
De goede eigenschappen moeten bewaard blijven, terwijl de problemen aangepakt 
worden. 

Tegelijk moet gekeken worden naar een nieuwe manier van projectontwikkeling en 
financiering. De traditie dat de overheid met veel publiek geld grootschalige projecten 
doorzet, is voorlopig verdwenen. Aan projecten zoals de HSL en de Noordzuidlijn is te 
zien dat het draagvlak hiervoor niet meer automatisch bestaat. Aan de andere kant ligt 
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid om de duurzame stad te bereiken wel 
bij de overheid. De gemeente stelt immers de duurzaamheidsambitie op voor de stad. 
Dit betekent dat de gemeente zich een andere rol aan zou moeten meten. Zij zou niet 
steeds de rol van opdrachtgever en investeerder op zich moeten nemen, maar de rol 
van initiator en coalitievormer. 

Focus op ecologische duurzaamheid 

Centraal in deze verkenning staat de ecologische duurzaamheid van de stad. Hoewel 
veel bedrijven en organisities initiatieven op het gebied van duurzaamheid opstarten, is 
er weinig sprake van echt duurzaam ondernemen. Eerst wordt zogezegd 'de snelle winst 
veiliggesteld' en vervolgens wordt er gekeken of de factoren 'people' en 'pi a net' in het 
proces gebracht kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat er geen echte veranderingen 
plaatsvinden in de manier waarop projecten worden gerealiseerd, maar dat er slechts 
geoptimaliseerd wordt. Bij een duurzaam proces is de sociale, ecologische winst hoger, 
maar ook van de economische winst wordt verwacht dat deze hoger zal zijn dan in het 
oorspronkelijke processen (Dol, 2011). Doch deze winsten komen pas tot uitdrukking 
op de lange termijn. Als de markt tegen zit of bij andere financiële tegenslag, wordt al 
snel gekozen voor een niet-duurzame aanpak waarbij een snelle winst gegarandeerd 
is. Er wordt dus op de oude voet doorgegaan in plaats van dat er geïnvesteerd wordt 
in de toekomst. Door de ecologische duurzaamheid centraal te stellen, wordt niet 
gekeken hoe een huidig financieel systeem duurzaam kan worden, maar hoe een 
duurzaam systeem financieel haalbaar kan worden. Dit is dus een omslag in denken. 
Ecologische duurzaamheid is het hoofddoel en economische en sociale duurzaamheid 
zijn de randvoorwaarden. 

Een ecologische duurzame stad is een complexe opgave. Zo zijn er verschillende 
schaalniveaus zoals het stadsniveau, het straatniveau en het gebouwniveau. Ook 
zijn er veel losse actoren zoals bewoners, bedrijven, winkeliers, bezoekers, de 
gemeente en hogere overheden. De stedenbouwkundige kan de taak op zich nemen 
om orde te scheppen in de chaos en een zo helder mogelijk beeld te geven van hoe 

de duurzame stad gerealiseerd kan worden. In deze studie worden vijf ecologische 
hoofdthema's onderscheiden die ieder een eigen impact hebben op het functioneren 
en/of de vormgeving van de stad. Deze thema's zijn energieverbruik, (regen-) 
waterhuishouding, biodiversiteit, mobiliteit en transport. Duurzaamheid is een streven 
op stadsniveau, maar de aanpak begint meestal op gebouw- of straatniveau waar de 
stedenbouwkundige een pakket maatregelen voor op kan stellen of een ontwerp voor 
kan maken. Aan de hand van de vijf hoofdthema's is verkend hoe Uden er op het 
gebied van duurzaamheid voorstaat en wat er gedaan moet worden om een duurzame 
stad te worden. Vervolgens is onderzocht welke middelen en maatregelen daarvoor 
ter beschikking staan. 

Duurzame groei van de stad 

Bij het creëren van een duurzame stad hoort ook een visie op de groei van die stad. 
Hoewel de bevolking in de meeste gebieden van Nederland niet meer groeit, blijft er 
wel vraag naar nieuwe woningen. Dit komt doordat de huishoudens kleiner worden 
en de vraag naar ruimere woningen toeneemt. Een stad die zich wijk na wijk blijft 
uitbreiden in het buitengebied is niet duurzaam aan het groeien. 

In de eerste plaats raakt het landschap steeds meer versnipperd. Omdat leefgebieden 
kleiner worden, heeft dit negatieve gevolgen op de biodiversiteit. Ook voor de mens 
is dit een negatieve ontwikkeling. 'Echte' natuur wordt steeds zeldzamer. Steeds vaker 
zijn op de achtergrond bebouwing en autogeluid aanwezig, wat de beleving van het 
landschap verslechtert. In de tweede plaats heeft de verdere verspreiding van de 
stad negatieve gevolgen op het gebied van mobiliteit. De buitenwijken van de stad 
zijn vaak alleen met de auto bereikbaar en zijn mono-functioneel. Dit betekent dat 
het grootste gedeelte van de dagelijkse ritten met de auto gemaakt moeten worden, 
terwijl in een functiegemengde, geconcentreerde stad de dagelijks benodigde 
voorzieningen met de fiets of te voet bereikbaar zijn. Onderzoek heeft aangetoond 
dat er een verband bestaat tussen de gezondheid van een persoon en de mate waarin 
deze persoon aan lichaamsbeweging doet. Onze zittende levensstijl zorgt ervoor dat 
veel mensen te weinig bewegen, wat mede een oorzaak is voor hart- en vaatziekten 
en stofwisselingsaandoeningen (Zeebroeck, 2008). Een op de auto gerichte stad kan 
dit probleem verergeren. Australisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen die 
met de auto naar werk rijden 13% meer kans hebben op overgewicht (Wen, 2006; in 
Zeebroeck, 2008). En hoegroter de afstandvan de woningtotvoorzieningen en hetwerk 
wordt, hoe waarschijnlijker het is dat bewoners vaker de auto pakken. Daarnaast kan 
deze manier van stadsuitbreiding zorgen voor een segregatie van bevolkingsgroepen, 
als het gebruik van de benzineauto door stijgende kosten niet meer vanzelfsprekend 
is. De rijken kunnen in de nieuwe ruimopgezette buitenwijken wonen met meerdere 
auto's, terwijl de minder gefortuneerden met één of zelfs geen auto, veroordeeld zijn 
tot oude, te kleine woningen in de oude, voor de auto ingerichte wijken. 

Ook in het geval van Uden moet er kritisch gekeken worden naar de groei van de stad. 
De nieuwste buitenwijk is een 'duurzame wijk', maar duurzaamheid heeft hier vooral 
betrekking op het energieverbruik van de woningen. En hoewel het een goed initiatief 
is, is het weer een stadsuitbreiding in het buitengebied. Er gaat weer landschap 
verloren. Daarnaast zijn er geen voorzieningen op korte afstand, zoals een supermarkt 
en aansluiting op openbaar vervoer. Dit werkt autogebruik in de hand. Het begrip 
'duurzaam' geldt hier dus maar voor één aspect in plaats van het geheel van aspecten 
waarin de stad duurzaam kan worden. 
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Afb. 4. Hoogtekaart van de gemeente Uden 
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Permanentie 

Duurzame stedenbouw gaat ook over het bewaren en beschermen van waardevolle 
elementen. Vaak zijn dit historische structuren in de stad of in het landschap. Deze 
elementen zijn het beschermen waard, omdat zij onderdeel uitmaken van de 
geschiedenis van de stad en de ontwikkeling van het gebied. Door hun permanente 
aanwezigheid geven ze identiteit aan een plek. De locatiespecifieke elementen in de 
stad en het landschap vertellen bewoners meer over de plek waar zij leven. Dit kan 
bijdragen aan een gevoel van verbintenis aan de woonomgeving. Ook in Uden zijn 
er waardevolle ecologische, stedenbouwkundige en architectonische elementen die 
bewaard moeten blijven en onderdeel zijn van de 'permanentie van Uden'. 

Historische structuren 
Op de plek waar nu Uden ligt, lag oorspronkelijk een aantal kleine gehuchten. Deze 
werden gekenmerkt door lintbebouwing. De verzameling gehuchten had één centraal 
gelegen marktplein. Het marktplein is nu nog de centrale plek van Uden. Na de oorlog 
is Uden aangewezen als groeikern. Hierdoor is de stad sterk gegroeid met losliggende 
woonwijken wier namen nog verwijzen naar de gehuchten die zich vroeger op die 
plekken bevonden. Op een aantal plekken is de oorspronkelijke lintstructuur van Uden 
nog steeds herkenbaar, maar de meeste historische structuren zijn niet meer terug te 
vinden. Het bewaren van lintstructuren is vanuit historisch oogpunt waardevol, maar 
ook sociaal en economisch is het belangrijk om deze structuren te beschermen. Zij 
behoren vaak tot de levendigste straten van de stad. De Kerkstraat is als historische 
structuur het best bewaard gebleven. 

Wijstgronden 
Door de ligging op de Peelrandbreuk heeft Uden een bijzonder watersysteem. Doordat 
zich een kleilaag heeft gevormd bij de breuklijn ontstaat er kwelwater aan de hoge 
kant van de breuklijn. Dit wordt 'wijst' genoemd. Dit verschijnsel komt maar op een 
paar plekken in de wereld voor en is dus echt een bijzonderheid in de omgeving van 
Uden. Ook bijzonder is de kleur van de wijst. Het grondwater bij de breuklijn heeft 
door de bodemsamenstelling een hoog ijzergehalte. Als dit grondwater op kwelt, komt 
het in contact met zuurstof. Hierdoor oxideren de ijzermoleculen en krijgt de wijst 
een karakteristieke roestbruine kleur. Belangrijker voor de ecologie is dat doordat 
de ijzermoleculen zo veel zuurstof binden er een zuurstofarm water ontstaat. De 
wijstgronden hebben hierdoor een heel specifieke biodiversiteit (Meuwissen et al., 
2003). Uden heeft in een vroeg stadium ontdekt dat de wijstgronden een waardevol 
geologisch en ecologisch erfgoed zijn en heeft daardoor in bepaalde gebieden 
ruilverkaveling voorkomen ten gunste van de vorming van wijst. 

Groengebieden 
Op korte afstand van de stad liggen de natuurgebieden 'Maashorst' en 'Bedafse 
Bergen' en ook in de stad is veel groen te vinden. Er is een aantal grote parken, 
zoals het bevrijdingspark en het Meilepark en de woonwijken zijn groen opgezet. 
De stadsparken van Uden vormen belangrijke ecologische stapstenen en zijn de 
dragers van de flora en fauna binnen Uden (IVN Uden, 2005). Daarnaast hebben de 
parken een belangrijke recreatieve functie. Uden werd in 2007 verkozen als 'Groenste 
stad van Europa'.4 De jury prees zowel de nabijgelegen natuurgebieden als het vele 
aanwezige groen in de stad. De groengebieden van Uden zijn ecologisch waardevol, 
maar ook sociaal waardevol. Het groene karakter van de stad is kenmerkend voor de 
woonomgeving van de inwoners van Uden. 

Noten 
1. www.energieoverheid.nl/2011/01/groningen-stelt-doelstelling-energieneutrale-stad-met-
10-jaar-uit/ (03-03-2011) 
2. www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10670 (03-03-2011) 
3. www.masdarcity.ae/en/index.aspx (05-03-2011) 
4. www.groenendestad.nl/nieuws/uden_groenste_stad_van_europa .htm (11-03-2011) 
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Afb. 6. Energieverbruik van gebouwen ten opzichte van het totaal 
energieverbruik in Nederland 

Mondiale VOOITaden fossiele brandstoffen :aoo6 

Index (EJwslevraaa 2004 "t) 
1600 

Bron: IEA, TNO, MNP,2oo6. 

0 Nlet-connnttonele 
VQO!l"MJen (olie en ps) 

• Nlet-corwenttonele 
nservu (olie en ps) 

• Additioneel voinbare 
re~rves en voorraden 

• Bewezen en commercieel 
wtnbare reserves 

Afb. 7. Mondiale voorraden van fossiele brandstoffen uitgezet in jaren 
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ENERGIE 

Noodzaak van duurzaam energieverbruik 

De energievoorziening van Nederland is niet duurzaam en zal zonder verandering in 
de toekomst problematisch worden. Voor het verwarmen van de gebouwen gebruiken 
wij aardgas, net als · voor het verwarmen van water en voor industriële processen . 
Voor het verlichten van ruimtes en voor het laten werken van apparaten is elektriciteit 
nodig. In Nederland wordt deze elektriciteit voor 91% opgewekt met fossiele 
brandstoffen, waarvan 59% met aardgas en 21% met steenkool.1 Naast het gegeven 
dat deze brandstoffen co2 uitstoten en daardoor bijdragen aan het broeikaseffect, 
is de voorraad van deze fossiele brandstoffen eindig. Het Compendium voor de 
leefomgeving schat dat met de huidige voorraden en een energieverbruik van het 
niveau van 2004 aardolie nog 150 jaar gebruikt kan worden, aardgas nog 360 jaar en 
steenkool nog 1320 jaar.2 

Maar het energieverbruik van de wereld zal niet op het niveau van 2004 blijven. landen 
als China, India en Brazilië vragen snel meer energie. Ook onze energievraag blijft 
stijgen. Ons elektriciteitsverbruik en autogebruik nemen toe. Met dalende voorraden 
zullen de prijzen van aardgas en aardolie uiteindelijk sterk stijgen3• Steenkool is nog 
wellange tijd voorradig, maar heeft een C0

2 
uitstoot die tweemaal zo hoog is als die 

van olie en gas, dus een volledige overstap op kolen zal geen wenselijke gevolgen 
hebben. Een bijkomend probleem van fossiele brandstoffen is dat Europa ze bijna niet 
bezit. Voor onze energieopwekking is Europa, en dus ook Nederland, afhankelijk van 
de import. Ook dat is geen wenselijke situatie. De huidige onrust in het Midden-Oosten 
laat zien hoe kwetsbaar de wereldeconomie is voor een oliecrisis4

• Nederland moet 
een overstap maken naar een beter houdbare energievoorziening die niet afhankelijk 
is van fossiele brandstoffen. 

Duurzame energie in de stad 

De gebouwen in de stad zijn grootverbruiker van energie. Alle gebouwen in Nederland 
samen zijn verantwoordelijk voor ongeveer één derde van het totale energieverbruik 
van het land. De woningen voor bijna een kwart daarvan {lichtenberg, 2010). 
Verbeteringen aan gebouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verminderen van het energieverbruik. Enerzijds kan de energievraag van gebouwen 
verminderd worden. Anderzijds kan de benodigde energie op een duurzame wijze 
opgewekt worden. Het verminderen van de energievraag kan bereikt worden door 
gebouwen beter te isoleren, waardoor er minder warmte verloren gaat. Voor het 
opwekken van energie zijn er een vele mogelijkheden. Windenergie, zonne-energie 
(fotovoltaïsche cellen) en bodemwarmte zijn mogelijkheden op gebouwniveau. Op 
buurtniveau of wijkniveau kan er ook gekeken worden naar aardwarmte of biogas 
opgewekt met vergisting van organisch afvla. Er kan ook duurzame energie opgewekt 
op stadsniveau. Uden kan de eigen afvalverwerking gebruiken om energie mee op 
te wekken en energieopwekkende bestrating behoort technisch gezien ook tot de 
mogelijkheden. 

Voor nieuwe gebouwen zou moeten gelden dat deze energiezuinig, oftewel 'passief' 
uitgevoerd moeten worden. De technische mogelijkheden zijn er om gebouwen te 
maken die geen fossiele brandstoffen gebruiken door goed gebruik te maken van de 
oriëntatie op de zon en isolerende materialen. De kosten om een gebouw passief uit te 
voeren, worden ruim binnen de levensduur van het gebouw terugverdiend. 

Het vervolg van deze verkenning is gericht op het energieverbruik van bestaande 
woningen in Uden en de mogelijkheid om fotovoltaïsche cellen (zonnepanelen), 
windenergie en aardwarmte te gebruiken als duurzame bronnen van energie. Eerst is 
een beeld gebracht welke woningen in Uden het meeste energie verbruiken. 

Aardgasverbruik 

Het verbruik van aardgas wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de 
woning is geïsoleerd. In de loop der jaren zijn isolatietechnieken verbeterd en zijn de 
isolatienormen strenger geworden. Over het algemeen geldt daarom dat hoe ouder 
de woning is, hoe slechter de woning is geïsoleerd. Naast het bouwjaar is ook het 
woningtype van belang. Een vrijstaande woning heeft meer oppervlakten waarlangs 
het warmte kan verliezen dan een rijwoning. Een etagewoning verliest minder 
warmte, omdat het is aan elke kanten grenst aan andere woningen. Daarnaast zegt 
het woningtype ook veel over de woninggrootte. Hoe groter de woning, hoe meer 
ruimtes er verwarmd moeten worden. 

Er is onderzoek gedaan naar het gasverbruik van woningtypes van opvolgende 
bouwperiodes. Hierbij is een gemiddeld gasverbruik bepaald van alle woningen van 
een bepaald type {RIGO, 2007; ECN, 2009}. Op de kaart 'Gasverbruik' is in beeld 
gebracht waar in Uden de woningen met het hoogste gasverbruik te vinden zijn. 

Hoogbouw: gemiddeld = 1100 m3/jaar 
1. 1945-1975: 1210 m3/jaar 
2. 1976-2010: 880 m3/jaar 

Rijwoningen: gemiddeld = 1587 m3/jaar 
1. Voor 1945: 1904 m3/jaar 
2. 1945-1970: 1746 m3/jaar 
3. Woonerven 1970-1975: 1746 m3/jaar 
4. Woonerven 1976-1981: 1587 m3/jaar 
5. 1982-2000: 1270 m3/jaar 
6. 2000-2010: 1232 m3/jaar 

Vrijstaande woningen: gemiddeld = 2400 m3/jaar 
1. Voor 1945: 2880 m3/jaar 
2. 1945-1975: 2640 m3/jaar 
3. 1976-1981: 2400 m3/jaar 
4. 1982-2000: 1920 m3/jaar 
5. 2000-2010: 1850 m3/jaar 5 

Bovenstaande laat zien dat het gasverbruik dus sterk verschilt per woningtype en 
per bouwperiode. De meest substantiële verbetering kan bereikt worden door het 
energieverbruik van de woningen gebouwd tussen 1946 en 1975 aan te pakken. Van 
de zeven miljoen woningen in Nederland stammen er 2,5 miljoen woningen uit deze 
periode en veel woningen zijn gebouwd volgens dezelfde principes (Geurts, 2010). Een 
oplossing die voor deze woningen gebruikt kan worden, kan zorgen voor een grote 
energiebesparing en hier wordt dan ook veel onderzoek naar gedaan. 

Gasverbruik in Uden 
Op de afbeelding hiernaast is het gasverbruik per woningtype in Uden weergegeven. 
De rode gebieden laten de meest gasverbruikende woningen zien. Deze gebieden 
bestaan voornamelijk uit rijwoningen en vrijstaande woningen uit de periode 1945-
1970. Er is goed te zien hoe snel Uden gegroeid is na de oorlog. Deze kaart geeft inzicht 
in welk renovatieoplossing er nodig zijn in Uden, maar geeft tegelijk een vertekend 
beeld over het gasverbruik in Uden. De rijwoningen en appartementen die gebouwd 
zijn tussen 1945 en 1970, verbruiken gemiddeld minder gas dan de vrijstaande 
woningen die gebouwd zijn tussen 2000 en 2010. 
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Afb. 7a. Elektrische apparaten in een woning in 1966 (Geurts, 2010) 

Afb. 7b. Elektrische apparaten in een woning in 2009 (Geurts, 2010) 
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Elektriciteitsverbruik 

Het verminderen van het elektriciteitsverbruik is niet eenvoudig. Er is juist sprake van 
een stijgende trend. Meerdere televisies, meerdere computers en andere elektronische 
apparatuur in het huishouden zorgen ervoor dat het elektriciteitsverbruik toeneemt 
(Geurts, 2010). Een trend waarin mensen minder elektronische apparatuur in huis 
zullen hebben, zal niet snel ontstaan, aangezien het aantal elektronische 'gadgets' op 
de markt alleen maar verder toeneemt. De focus van de duurzame stad moet zich 
daarom voor nu vooral richten op het duurzaam opwekken van elektriciteit. Het 
aanbod duurzame energie moet overeenkomen met de vraag. 

Het elektriciteitsverbruik van een huishouden wordt voornamelijk bepaald door 
het aantal elektrische apparaten die dat huishouden heeft. Verlichting is slechts 
voor 15% verantwoordelijk voor het elektriciteitsverbruik van een woning. 6 Belgisch 
onderzoek toont aan dat een aantal kenmerken van een huishouden bepalend zijn 
voor het aantal elektrische apparaten in een woning en daarmee samenhangend de 
hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt {OIVO, 2009). De volgende kenmerken 
worden onderscheiden: 

Gezinsgrootte 
Het aantal personen in het huishouden is een belangrijke factor in de hoeveelheid 
elektriciteitsverbruik. Hoe groter het huishoudens, hoe meer elektrische apparaten er 
zijn en worden gebruikt. 

Inkomen 
Huishoudens met hogere inkomens hebben meer elektrische apparaten ter beschikking 
en gebruiken deze ook vaker dan de lagere sociale klasse. Huishoudens met meer 
financiële middelen bezitten vaker een droger en afwasmachine. 

Woningtype 
Er is een correlatie tussen het woningtype en het bezit en gebruik van elektrische 
apparaten. Bewoners van appartementen bezitten en gebruiken de minste elektrische 
apparaten. Bewoners van rijwoningen gebruiken daarna minder elektrische 
apparaten, gevolgd door de bewoners in een twee-onder-één-kap woning. Bewoners 
van vrijstaande woningen gebruiken de meeste elektrische apparaten. 

Leeftijd 
Tot slot is er ook een relatie zichtbaar tussen leeftijd en elektriciteitsverbruik. 
Vijfenzestigplussers verbruiken de minste elektriciteit, terwijl personen tussen 30-
39 de meeste stroom gebruiken. Deze uitkomst hangt sterk samen met het feit dat 
ouderen vaker alleen en in een appartementappartement wonen, terwijl mensen 
tussen de 30-39 jaar over het algemeen in een grotere woning wonen met kinderen. 

Het elektriciteitsverbruik van Uden is in kaart gebracht aan de hand van gegevens van 
het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Opvallend is dat de kleinere huishoudens 
zich vooral bevinden in de oudere delen van de stad en in het centrum. De grotere 
huishoudens hebben zich gevestigd aan de randen van de stad. In de nieuwe delen 
van de stad is het gemiddeld inkomen hoger dan in de oudere delen van de stad. Uit 
de kaarten is op te maken dat het inkomen van de bewoners van de wijk behoorlijk 
overeen komt met het bebouwingstype. Wijken met veel vrijstaande woningen 
hebben over het algemeen ook een hoger gemiddeld inkomen en dus ook een hoger 
elektriciteitsverbruik. 

Ook opvallend is dat het elektriciteitsverbruik bijna de 'inverse' is van het gasverbruik. 
Een interessante gedachte is dat het gasverbruik vooral een bouwfysische oplossing 
nodig heeft, terwijl een echte oplossing voor het elektriciteitsverbruik in de sociale/ 
maatschappelijke hoek gezocht moet worden. 
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Afb. 8. Renovatie tot passieve woning, Roosendaal 

Afb. 9. Schilrenovatie Slim Renoveren: nieuwe buitengevel 

Afb. 10. Schilrenovatie SlimRenoveren: ruimte voor uitbreiding van de woning 

16 

Renoveren van bestaande woningen 

In de duurzame stad moet het energieverbruik van woningen omlaag. Hiervoor 
moet het aardgasverbruik van woningen teruggebracht worden. 73 procent van het 
aardgasverbruik wordt veroorzaakt door de warmtevraag van de woning. Daarnaast 
wordt 23 procent van het aardgas verbruikt voor het verwarmen van water en 4 procent 
om te koken. Door bestaande woningen beter te isoleren, kan de energievraag dus 
sterk verminderd worden. Door betere beglazing en het tegengaan van tocht gaat er 
minder warmte verloren, maar om een echte energiedoorbraak te weeg te brengen, 
zijn grotere ingrepen nodig. 

Het is technisch mogelijk om van bestaande woningen passieve woningen te maken. Dit 
betekent dat er geen of nog nauwelijks energie nodig is om de woning te verwarmen. 
Om de energievraag van de stad daadwerkelijk naar beneden te brengen, zijn er grote 
projecten nodig, waarbij hele woonwijken omgebouwd moeten worden tot passieve 
woningen. Tot nu toe is dat slechts op één plek gebeurd. In Roosendaal zijn in 2010 
243 huurwoningen omgebouwd tot passieve woning door een woningcorporatie. De 
precieze resultaten wat betreft energiebesparing en de financiële afrekening zijn nog 
niet bekend. De huurders hebben een huurverhoging gekregen van €65,- wat volgens 
de corporatie de minimale energiebesparing zou moeten zijn.7 

Een voorbeeld van een concept voor het renoveren van bestaande woningen is de 
schilrenovatie voor naoorlogse rijwoningen van SlimRenoveren. Het principe is dat de 
oude gevel wordt verwijderd en dat daar een nieuwe veel beter isolerende gevel voor 
in de plaats komt. Daarnaast wordt het dak geïsoleerd en wordt de woning voorzien 
van drielaags glas. De energiebehoefte van de woning neemt hierdoor sterk af. Dit 
concept is speciaal bedoeld voor naoorlogse rijwoningen (De Bruijn & Vos, 2010). 

Verbeteren marktpositie bestaande woningen 
Veel naoorlogse woningen hebben naast een hoog energieverbruik ook een slecht 
wooncomfort. Bewoners hebben veellast van tocht en de woninggrootte voldoet niet 
meer aan de wensen van deze tijd. Om de woningen interessant te houden voor de 
markt, kan de renovatie van de woninggecombineerd worden met een kwaliteitsimpuls, 
bijvoorbeeld door het aanleggen van vloerverwarming en de mogelijkheid om de 
woning uit te breiden. Zo biedt de schilrenovatie van SlimRenoveren de mogelijkheid 
om de woonkamer en badkamer uit te breiden (De Bruijn & Vos, 2010). 

Renovatie in Uden 
Na de tweede wereldoorlog is Uden aangewezen als groeikern en veel woningen 
zijn gebouwd in de periode tussen 1945 en 1975. Deze woningen zijn geschikt voor 
renovatie volgens het Slim Renoveren concept. Ook andere renovatieconcepten zijn 
toepasbaar op de woningen in Uden. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan 
naar renovatiemogelijkheden. Veel woningen uit de naoorlogse periode voldoen 
niet meer aan de hedendaagse eisen, maar volledige sloop en nieuwbouw is geen 
optie. In het huidige bouwtempo zijn de laatste naoorlogse woningen over 350 jaar 
vervangen door nieuwbouw (De Bruijn & Vos, 2010). Onderzoek naar renovatie tot 
passieve woning richt zich onder meer op het verbeteren van de woningkwaliteit, de 
betaaibaarheid van de renovatie en de mogelijkheid om één rijwoning in plaats van 
de noodzakelijke hele rij. De toekomst moet uitwijzen welke vorm van renoveren het 
meest geschikt gaat zijn. 



Schilrenovatie 
Naoorlogse woningen geschikt voor 
SlimRenoveren Schilrenovatie 
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Afb. 11. Principe gesloten bodemwarmtesysteem. In bui
zen onder de woning wordt water voorverwarmd tot 11 
graden Celsius. 

AfbJ 13. Bodemgeschikth~i.d van Uden voor:..gesloten 
bouemwarmtesystemen (Van Aarssen, 201u) 
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Afb. 12. Principe open bodemwarmtesysteem. bron 
pompt water op voor verwarming van het gebouw. Via de 
andere bron wordt afgekoeld water teruggepompt 

-----

A~ 14. Bodemgeschikth~i.d in Nederland VROr open 
bouemwarmtesystemen (Van Aarssen, 2010) 

Aardwarmte als alternatief voor aardgas 

Een manier om het gebruik van aardgas als energiebron voor warmte te verminderen, 
is het gebruiken van de warmte van de aarde voor het verwarmen van de woning. Er 
zijn drie aardwarmtesystemen waarmee warmte verkregen kan worden. Hoe dieper 
de bron van het systeem geslagen wordt, hoe warmer het opgehaalde water zal zijn en 
hoe minder energie nodig is om het water tot de gewenste temperatuur te brengen. 
De twee ondiepste vormen van aardwarmte worden bodemwarmte genoemd. Daarbij 
wordt het open systeem ook wel 'warmte-koude opslag' (WKO) genoemd en het 
gesloten systeem 'warmtewisselaar'. Voor het diepste systeem wordt dan gewoon de 
term aardwarmte gebruikt. 

Bodemwarmte, gesloten systeem 
Het gesloten bodemwarmtesysteem is het minst diep van de drie. Het systeem bestaat 
uit een buizenstelsel onder het gebouw op een diepte die varieert tussen 50 en 150 
meter. In het systeem circuleert water met daar in een antivries. Door bodemwarmte 
wordt het water onder de grond opgewarmd tot elf graden Celsius. Dit maakt het 
systeem enerzijds geschikt voor directe verkoeling van een gebouw en er is, door de 
voorverwarming, minder energie nodig voor de verwarming van het gebouw. Om 
het water verder op te warmen is een warmtepomp nodig die door compressie het 
water naar de juiste temperatuur brengt. Het warmtewisselaarsysteem bespaart 
80% op energieverbruik voor koeling en tot 40% op energiegebruik voor verwarming 
(Van Aarssen, 2010). Als het gesloten bodemwarmtesysteem is gekoppeld aan een 
zonnecollector en de warmtepomp aan zonnepanelen kan er energieneutrale woning 
ontstaan. 

Bodemwarmte, open systeem 
Een open bodemwarmtesysteem, of WKO-systeem haalt de warmte wel direct uit 
het grondwater. Het WKO-systeem gebruikt het aanwezige grondwater als medium 
om warmte te transporteren. Er worden twee bronnen geslagen. Uit de ene bron 
wordt warm water onttrokken, en tegelijkertijd wordt in de andere bron koud water 
geïnjecteerd. Door de wisselwerking tussen de twee bronnen is het systeem vooral 
geschikt voor kantoorgebieden waarbij er zowel vraag is naar verwarming als voor 
koeling. De energiewinst van het WKO-systeem is vergelijkbaar met dat van een 
gesloten bodemwarmtesysteem (Van Aarssen, 2010). 

Aan de grootschalige toepassing van WKO-systemen kleven wel een aantal nadelen. 
In de eerste plaats kunnen WKO-systemen een negatieve invloed op elkaar hebben als 
deze te dicht bij elkaar geplaatst zijn. De warme en koude bronnen elkaar tegen gaan 
werken en het rendement van beide systemen kan daardoor lager uitvallen. Daarnaast 
kunnen WKO-systemen invloed hebben op grondwaterstromingen en de thermische 
balans (Van Aarssen, 2010). Voor Uden is dit van belang, omdat de stad een bijzonder 
grondwatersysteem heeft. 



Aardwarmtesysteem 
Een aardwarmtesysteem haalt zijn warme water uit diepe watervoerende lagen. 
Warm water wordt opgepompt en koud water wordt in dezelfde bron teruggepompt. 
Op twee kilometer diepte ligt de grondwatertemperatuur in Uden tussen de 85 en 
90 graden. Dit water is warm genoeg om direct te worden gebruikt voor verwarming 
van woningen. Er is dus geen extra warmtepomp nodig en een besparing van 
energiebesparing van 80% is reëel (Van Aarssen, 2010). 

Technisch en economisch is een aardwarmtesysteem haalbaar (Deltares, 2008). Maar 
er zijn wel een paar kanttekeningen. Het boren van een aardwarmtebron van twee 
kilometer diep is erg duur en daardoor alleen geschikt voor aansluiting op een paar 
duizend woningen om rendabel te zijn (Van Aarssen, 2010). Niet bestaande woningen 
moeten geschikt gemaakt worden voor aardwarmte, maar ook de leidingen in de 
straat moeten daarop aangepast worden. Tot slot is een aardwarmtebron na dertig 
jaar afgekoeld. Het potentieel van aardwarmte onder Nederland blijft groot genoeg 
om vrijwel geheel te voorzien in de energievraag, maar op die specifieke plek niet 
meer. 'Hoe lang het duurt voordat een bron weer bruikbaar wordt is nog onbekend 
(Deltares, 2008). 

Aardwarmte in Uden 
De grond in en om Uden is in principe geschikt voor alle drie de vormen van aardwarmte. 
Dit komt doordat de bodem van Uden voornamelijk bestaat uit zandgronden (zie afb. 
2). Een gesloten bodemwarmtesysteem kan per woning gerealiseerd worden zonder 
dat deze invloed heeft op andere woningen en kan dus in principe voor elke woning in 
Uden gerealiseerd worden. Voor open bodemwarmtesystemen moet gekeken worden 
naar het grondwaterpakket van Uden. Het zou een verlies zijn als de wijstgronden 
te lijden hebben van de WKO-systemen. Verder onderzoek moet aantonen of een 
open bodemwarmtesysteem in Uden wenselijk is. Aardwarmte is in Uden wel goed 
mogelijk. De temperatuur op 2000m diepte behoort tot de hoogste temperaturen in 
de Nederlandse bodem. 

Financiële haalbaarheid 
In nieuwbouwprojecten verdienen alle drie de systemen zich snel terug, variërend 
van 3 tot 8 jaar voor industrie en commerciële gebouwen en 8 tot 15 jaar voor 
woningbouw (Deltares, 2008; Van Aarssen, 2010). Maar ook voor bestaande woningen 
is aardwarmte een realistische optie. Hoewel het wel moeilijker en duurder is om te 
realiseren. Voor zowel het aardwarmtesysteem als het open bodemwarmtesysteem 
geldt dat, omdat deze systemen alleen geschikt zijn voor toepassing op grotere schaal, 
er veel geïnvesteerd moet worden. 

Technisch gezien is het goed mogelijk om bestaande woningen aan te sluiten op een 
aardwarmte-verwarmingsnetwerk, maar dan moeten wel door de hele wijk nieuwe 
leidingen aangelegd worden. Daarnaast moeten de bestaande woningen een hoge 
isolatiewaarde hebben met tenminste vloerverwarming en dubbel glas. In Den Haag 
wordt een aardwarmtesysteem opgeleverd waar op termijn de bestaande woningbouw 
op aangesloten kunnen worden, maar door de hoge kosten moet voorlopig tenminste 
60% van de bestaande woningen in de straat aangesloten worden.8 

De aanschaf van een gesloten bodemwarmtesysteem kan rendabel zijn voor bestaande 
woningen. Afhankelijk van of de woning nog vloerverwarming en dubbelglas moet 
krijgen, moet rekening gehouden worden met een terugverdientijd tussen de 5 en 
15 jaar. De kosten van een gesloten bodemwarmtesysteem zijn per woning tussen 
€10.000 en €15.000 per woning (T&A SURVEY B.V., 2009). Het technisch haalbare 
potentieel van deze vorm van bodemwarmte wordt groot genoeg geacht om te 
voorzien in de totale warmtevraag van Nederland en bij grotere nieuwbouwprojecten 
is een open systeem al snel rendabel (Deltares, 2008). 

Afb. 15. Principe aardwarmtesysteem. Van een diepte van 
minimaal 2000 meter wordt warm water opgepompt. De 

tweede bron pompt afgekoeld water de grond in 
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Afb. 16. Bodemgeschiktheid in Nederland voor aardwarmte
systemen op 2000 meter diepte 
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Afb. 17. Gemiddelde aantal zonuren per jaar in Nederland 

z 
Afb. 18. lnstralingsfactor en maximale opbrengst van een zonnepaneel 
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Zonne-energie 

De zon is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Er zijn twee vormen 
van zonne-energie. Met zonnepanelen (panelen met fotovoltaïsche cellen {pv-cellen) 
kan elektriciteit opgewekt worden. Met zonnecollectoren wordt de zonnewarmte 
gebruikt om water te verwarmen. Door de voortgang van de techniek is het rendement 
van pv-cellen steeds beter geworden en het wordt economisch interessant om over 
te stappen op grootschalig gebruik van zonne-energie {Geurts, 2010). Onderzoek naar 
het gebruik van zonne-energiesystemen is nog steeds in volle gang en de verwachting 
is dat het komende jaren het rendement van die systemen verder verbeterd wordt 
(Bouwmeester, 2000). Omdat de terugverdientijd van zonnecollectoren momenteel 
25 jaar is, is voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden om elektriciteit op te 
wekken met zonnepanelen.9 

Opbrengstjactoren 
De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van het aantal factoren. De kwaliteit 
van het zonnepaneel bepaalt het maximale rendement van het zonnepaneel. 
Deze kwaliteit wordt steeds hoger naar mate de fabricagetechniek verder vordert. 
Daarnaast is het aantal uren volle zon belangrijk. Dit is afhankelijk van de plek op 
aarde. In figuur 13 is weergegeven hoeveel zonuren Uden heeft per jaar. Vervolgens is 
de oriëntatie van het zonnepaneel, ook wel de instralingsfactor, van belang. Als een 
zonnepaneel georiënteerd is op het zuiden en een hellingshoek heeft van 36 graden 
is de energieopbrengst 100 procent. Maar de zon staat in Nederland relatief laag. 
Hierdoor is de oriëntatie van het zonnepaneel minder van belang. Bij een oriëntatie 
tussen het Zuidoost en Zuidwest en met een hellingshoek tussen 20 en 60 graden is 
de energieopbrengst nog altijd 90 procent van het maximale (Agentschap NL, 2010; 
Holland Solar, 2009). 

Een groot aandachtspunt voor de plaatsing van zonnepanelen is de schaduw die 
geworpen wordt door bomen, andere huizen en schoorstenen. Niet alleen het paneel 
waar een schaduw op valt, wordt dan uitgeschakeld, maar ook andere zonnepanelen, 
die in serie geschakeld zijn, zullen geen elektriciteit opwekken. Schaduwval heeft dus 
een grote invloed op de prestaties van zonnepanelen (Agentschap NL, 2010). 

Afb. 19. Grootschalige plaatsing van zonnepanelen op bestaande woningen 

Om een huishouden volledig te voorzien van zonnestroom is een groot dakoppervlak 
nodig. Voor 800 kilowattuur (kWh) elektriciteit is tien vierkante meter dakoppervlak 
nodig (Geurts, 2010). Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt ongeveer 3600 
kWh per jaar. Om aan de elektriciteitsbehoefte te voldoen, moet er dus voor ruim 
veertig vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst worden. Zoveel dakoppervlak 
zal niet elke woning hebben en een stad die volledig op zonnestroom werkt, zal dus 
ergens extra oppervlak moeten vinden. 

Terugverdientijd 
Zonnepanelen zijn niet goedkoop in aanschaf. Om voor een huishouden elektriciteit 
op te wekken is een systeem nodig dat €15.000 kost.10 Maar de kostprijs is niet waar 
het eigenlijk om zou moeten gaan. De terugverdientijd is het belangrijkste. Als de 
kosten terugverdiend zijn binnen de levensduur van het zonnepaneel wordt daarna 
veel geld bespaard. Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en de terugverdientijd 
ligt nu tussen de 10 en 12 jaar.11 De verwachting is dat de prijs van zonnepanelen 
in de toekomst verder zal dalen door de toenemende schaalvergroting van het 
productieproces. Geconcludeerd kan worden dat zonnepanelen financieel interessant 
zijn. 

Kansen voor zonne-energie in Uden 
Zonne-energie is voor Uden een zeer reële optie. Op de afbeelding hiernaast is 
weergegeven welke daken een gunstige oriëntatie hebben voor de plaatsing van 
zonnepanelen en hoe de oriëntatie zich verhoudt tot de terugverdientijd van de 
panelen. Deze kaart van Uden maakt inzichtelijk welke gebieden de meeste kansen 
bieden voor het opwekken van zonne-energie. Op deze gebieden zou gemeente Uden 
zich in eerste instantie kunnen richten om vanuit daar de opwekking van zonne
energie uit te breiden. 

Opvallende gebieden zijn de bedrijventerreinen en het centrum van Uden waar, 
door de aanwezigheid van platte daken, grote mogelijkheden zijn om energie op 
te wekken met PV-cellen. Ook in de woongebieden zijn er plaatsen waar door de 
bouwstijl of de bouwstempel, de woningen een gunstige oriëntatie hebben. Mogelijk 
rendementsverlies veroorzaakt door de schaduwval van bomen, schoorstenen of 
andere obstakels is in verband met de schaal op deze kaart niet meegenomen. 

Afb. 20. Grootschalige plaatsing van zonnepanelen op bestaande woningen 
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Afb. 21. Windmolens op een dak in Rotterdam. Elke windmolen levert 1400 kWh per 
jaar bij een gemiddelde windsnelheid van 5 m/s12 
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Afb. 22. Gemiddelde windsnelheid in Nederland 
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Windenergie 

Windenergie is een echt duurzame energievoorziening. Het opwekken van elektriciteit 
met behulp van kleine windmolens in de stad is nog hevig in ontwikkeling. Er wordt 
veel onderzoek gedaan naar nieuwe typen windturbines om de opbrengst van deze 
kleine turbines te vergroten. Als er naar windenergie op dezelfde manier gekeken 
wordt als naar zonne-energie in Uden, zou een kleine windmolen op het dak of in de 
tuin 3600 kWh per huishouden op moeten wekken. In onderstaand schema staan een 
aantal verschillende kleine windmolens met hun investeringskosten, die getest zijn op 
hun opbrengst. 

Windmolen Opbrengst (kWh) Totale investering 
WRE060 413 € 37.311,40 
Skystream 1827 € 10.742,03 
Airdolphin 256 € 17.548,--
Swift 110 € 13.208,--
WRE 030 317 € 31.361,40 
Energy Bali 49 € 4.324,--
Passaat 504 € 9.239,16 
Montana 2352 € 18.508,07 
Turby 73 € 21.350,--
Am pair 189 € 8.925,--

Dit overzicht laat zien dat stadswindmolens nu niet kunnen concurreren met 
zonnepanelen. Of het in de toekomst wel interessant om windmolens in Uden te 
plaatsen, valt te betwijfelen. Dit onderzoek is uitgevoerd in Schoondijke (Zeeland), 
waar een gemiddelde windsnelheid van 6 tot 6,5 m/s heerst. In Uden daarentegen is 
er slechts een gemiddelde windsnelheid van 3,5 tot 4 m/s . 

Opbrengstjactoren 
De windsnelheid is van grote invloed op het rendement, maar dat geldt ook voor 
obstakels in de stad. Een windturbine is gebaat bij een constante luchtstroom en 
turbulentie veroorzaakt door obstakels, zoals gebouwen hebben een negatieve invloed 
op het rendement. Met de huidige generatie kleine windmolens zijn er de volgende 
vuistregels. De gemiddelde windsnelheid op de locatie moet minimaal 5,5 m/s zijn 
en het dak van het gebouw moet ongeveer 50 procent hoger zijn dan de omliggende 
bebouwing, bomen en of andere obstakels (Cace & Horst, 2007). 

Potentie in Uden 
De conclusie kan getrokken worden dat energie opwekken met windmolens binnen de 
stadsgrenzen van Uden nu nog niet rendabel zijn. De huidige generatie windmolens 
heeft een hogere gemiddelde windsnelheid nodig dan die er in Uden is. Toch is het 
goed om de ontwikkelingen op het gebied van kleine windmolens in de gaten te 
houden. Zo zijn er turbines in ontwikkeling die gebruik maken van de luchtstroom over 
een gebouw. Het is wachten op een windmolen die geen hinder heeft van turbulentie 
en ook bij lage windsnelheid een goede opbrengst heeft. 

Noten 
1. www.cbs.nl/ni-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/ 
archief/2009/2009-2761-wm.htm (13-01-2011) 
2. www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/ni0051-Mondia le-voorraden
energie.html?i=6-40 (13-01-2011) 
3. www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/ni0554-Energieprijzen-en
wereldolieprijs.html?i=6-40 (13-01-2011) 
4. www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/290911/Benzineprijs-hoger-dan-ooit-door-onrust
MiddenOosten.htm?rss=true (09-03-2011) 
5. Dit verbruik is een beredenering uit het feit dat het gasverbruik blijft afnemen, maar dat er 
een afvlakking van de afname gaande is. Nieuwe woningen worden steeds groter en bewoners 
blijken in een energiezuinigere woning meer te stoken dan in een andere woning. 

6. www.bewustverbruiken.org/energie/103-verlichting.html (13-01-2011) 
7. www.passiefhuisma rkt.nl/nieuws/grootse-passief-bouwen-renovatie-van-rijwoningen-in
roosendaal/ (13-01-2011) 
8. www.aardwarmtedenhaag.nl/faqs/ (13-01-2011) 
9. www.zonnepanelen-info.nl/zonneboiler/ (12-03-2011) 
10. www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/kosten/ (12-03-2011) 
11. www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rekenhulp-terugverdientijd/ (12-03-2011) 
12. en.evolutions.nu/latest_News/Politie_Rotterdam-Rijnmond_plaatst_windturbines/ (04-05-
2011) 



WATERHUISHOUDING 

Problematiek van een niet-duurzame waterhuishouding 

Hoewel er in Nederland eerder te veel dan te weinig water lijkt te zijn, zijn er 
goede redenen om te kijken naar een duurzamere waterhuishouding in de stad. 
De grondwaterstand is de laatste zestig jaar sterk gedaald. Hiervoor zijn meerdere 
verklaringen. Akkers worden kunstmatig ontwaterd, omdat gewassen het beter 
doen op droge grond. De drinkwaterwinning is toegenomen. En tot slot is in de 
stad de bebouwing en het verhard oppervlak toegenomen.1 Een groot deel van het 
regenwater dat valt in de stad, valt op verhard oppervlak en wordt afgevoerd naar 
de waterzuivering. Deze manier van omgang met regenwater is om verschillende 
redenen problematisch. 

Vermindering van de biodiversiteit 
Doordat het regenwater niet infiltreert in de bodem, daalt het grondwaterpeil. Dit 
heeft grote negatieve effecten op de biodiversiteit. Een groot deel van de Nederlandse 
plantensoorten is afhankelijk van een hoge grondwaterstand. Een verlaging van het 
grondwater heeft als gevolgd dat de diversiteit van planten afneemt. Alleen de sterkste 
planten, zoals netels en distels kunnen overleven. Dit heeft weer een negatief gevolg 
voor de biodiversiteit van dieren die voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van 
de variëteit van planten, zoals bijen en vlinders die veel bloemdragende planten nodig 
hebben om te overleven. Door een lagere grondwaterstand worden ecosystemen dus 
aangetast (leeuw & Luising, 2005). 

Overbelasting van het riool 
Regenwater dat valt op verhard oppervlak zoals daken, straten en pleinen wordt, 
samen met het huishoudelijk afval water, afgevoerd naar de waterzuivering. Het riool 
is ingesteld op een bepaalde hoeveelheid water dat het kan verwerken. Als er meer 
regen valt dan het riool kan afvoeren, heeft dit twee gevolgen. Straten en kelders 
komen onder water te staan en vervolgens worden de riooloverstarten open gezet. 
Overstorten zijn de noodluiken van het riool die het teveel aan regenwater op het 
oppervlaktewater lozen. Het ongezuiverde afvalwater kan het oppervlaktewater 
aanzienlijk vervuilen (Teeuw&Luising, 2005). De noodzaak tot het openzetten van de 
overschotten moet dus voorkomen worden. 

Door de klimaatverandering is de hoeveelheid regenwater dat afgevoerd moet worden 
met het riool aan het toenemen. Het regent in Nederland steeds vaker en vooral 
heviger (Boxem & Cammeraat, 1999}. Daarnaast neemt het verhard oppervlak in de 
stad nog steeds toe. Geconcludeerd kan worden dat als er geen verbeterde omvang 
met regenwater komt, er vaker straten en kelders onderlopen en er vaker afvalwater 
op het oppervlaktewater geloosd zal worden. 

Verslechterde conditie wijstgronden 
Binnen de stad en binnen de gemeente Uden is er op meerdere plaatsen sprake 
van wijst. De wijstgronden vlak buiten de stad zijn unieke natuurgebiedjes, maar 
ook binnen de stad is de karakteristieke rode kleur van de wijst te zien. Door een 
lagere grondwaterstand staan de wijstgronden echter onder druk. Een hogere 
grondwaterstand komt kwel te goede wat de aanwezigheid van de wijstgronden in 
Uden versterkt. 

Verspilling van drinkwater en energie 
In de stad wordt veel water gebruikt, zowel in de woning als in de industrie. Het 
water dat gebruikt wordt, is gezuiverd kraanwater. Maar niet voor alles is water nodig 
dat tot drinkwater is gezuiverd. Het onnodig zuiveren van regenwater is verspilling 
van energie, chemicaliën en geeft meer druk op de waterzuivering dan nodig. Voor 
bijvoorbeeld het spoelen van het toilet en het sproeien van de tuin is regenwater heel 

geschikt. Ook de industrie en de glastuinbouw kunnen regenwater gebruiken voor 
eigen processen en koelsystemen (Furumai, 2008). 

Regenwater in Uden 

Ook in Uden is de grondwaterstand de laatste decennia sterk gedaald. En ook zijn 
er af en toe problemen met hevige regenval. In de zomer van 2010 stonden enkele 
straten onder water toen de riolering het regenwater niet kon verwerken. De huidige 
gedachtegang is dat het riool te klein is. Het regenwater kan immers niet snel genoeg 
afgevoerd worden. Terwijl de echte oplossing zit in het vast houden en laten infiltreren 
van regenwater. Dan hoeft er minder regenwater afgevoerd worden en is er ook geen 
groter riool nodig. In de nieuwe wijken is Uden al met een duurzame waterhuishouding 
bezig. In de wijken Hoenderbos en Velmolen zijn voorzieningen getroffen om zoveel 
mogelijk regenwater vast te houden. Ook voor het nieuwe ziekenhuisterrein, dat 
in een zeer kwestbaar gebied gebouwd gaat worden, is het de bedoeling dat al het 
regenwater dat in dat gebied valt, ook daar kan infiltreren. In de 'oude' stad kan 
echter nog veel verbeterd worden. Structurele ingrepen zijn duur, maar met simpele 
ingrepen, gedaan door de bewoners zelf, kan al veel bereikt worden. 

Grondtypen 1970 I 2002 
. Gemeente Uden 

Nat 

Droog 

Zeerdroog 

20% 1% 

28% 49% 

0 % 6 % 

Afb. 23. Typering grond tussen 1970 en 2002 

Afb. 24. Uden: wateroverlast in de wijk Zoggel in de zomer van 2010 
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Afb. 25. Bestrating en bebouwing in Uden in 1971 

.;~~~~~--~j;~~~~~~~· . 
Afb. 26. Bestrating en bebouwing in Uden in 2010 
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Afb. 28. Een wadi na een regenbui 

Afb. 27. Regenwaterinfiltratie als schuine daken afgekoppeld worden 

Afb. 29. Afgekoppelde regenpijp. Het regenwater stroomt via een molgoot de tuin in 
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Het bereiken van een duurzame waterhuishouding 

Om een duurzame waterhuishouding te bereiken, moeten er een aantal stappen gezet 
worden. De eerste stap is dat regenwater dat neerkomt in de stad weer infiltreert 
in de grond, zodat de grondwaterstand kan herstellen. Vervolgens moet er gekeken 
worden naar het regenwater dat valt op plaatsen waar het niet kan infiltreren. 
Er kan een gescheiden watersysteem aangelegd worden, zodat regenwater apart 
wordt afgevoerd en niet onnodig wordt gezuiverd. Nog beter is het opvangen van dit 
regenwater en gebruiken voor huishoudelijke en industriële toepassing waarvoor geen 
drinkwatervoor nodig is. In dit project is gericht op de eerste stap: het bevorderen van 
regenwaterinfiltratie in de stad. 

Laten infiltreren of opvangen op oppervlaktewater 
Hoe minder verhard oppervlak er is in de stad, hoe meer regenwater op onverhard 
oppervlak zal vallen, waar het kan infiltreren. Een te brede weg maakt dat veel water 
onnodig het riool in gaat. Met kleine ingrepen kan de waterdoorlaatbaarheid van een 
oppervlak vergroot worden. De infiltratiecapaciteit van een oppervlakte kan vergroot 
worden als er gebruik gemaakt wordt van infiltratie bakken. Een infiltratiebak bestaat 
meestal uit een bak met grind waarin meer water opgevangen kan worden dan in de 
gewone ondergrond. Een meer technische uitvoering hiervan zijn infiltratieblokken. 
Infiltratieblokken zijn van kunststof, worden onder grasvelden aangelegd en bestaan 
voor 95% uit holle ruimte, waardoor er veel meer water in opgevangen kan worden 
(Bouteligier, R. et al., 2005) 

Ook kan regenwater opgevangen worden in een open watersysteem. Het water wordt 
dan opgevangen in wadi's, vijvers, grachten en sloten. Daar kan het verdampen of 
doorstromen naar plekken waar het water infiltreert. Een bijkomend voordeel van het 
regenwater opvangen op het oppervlaktewater is dat het ook een kwaliteitsimpuls kan 
zijn voor een gebied of een plek (Villareal et al., 2004). Woningen worden gemiddeld 
14% meer waard als zij grenzen aan of uitzicht hebben op water (Bervaes&Vreke, 
2004). 

Afkoppelen van de regenpijp van het dak 
Het regenwater dat nu valt op een dak wordt via de dakgoot en de regenpijp het 
riool ingeleid. Dit zou voorkomen moeten worden en voor woningen met een tuin is 
de oplossing eenvoudig. De regenpijp kan losgekoppeld worden van het riool en het 
regenwater kan de tuin in geleid worden. Hier kan het water vervolgens infiltreren. 
De oppervlakte van het dak bepaalt hoeveel ruimte er gereserveerd moet worden 
in de tuin om het water op te kunnen vangen. Als de tuin groot genoeg is, kan het 
overtollige regenwater gewoon op het gras afgevoerd worden. Voor woningen zonder 
groot grasveld is dit geen optie, maar dan kan het regenwater opgevangen worden 
door een grindkoffer of infiltratiebak aan te leggen. De benodigde inhoud van zo'n 
voorziening kan eenvoudig berekend worden. Per vierkante meter dak moet er 25 
liter aan opvangcapaciteit gerealiseerd worden.2 In een infiltratiebak met een inhoud 
van 25 liter per vierkante meter kan vrijwel altijd het regenwater opgevangen worden, 
maar gemiddeld eens in de twee jaar overtreft de regenval de capaciteit. Om ook de 
extreme hoeveelheden water aan te kunnen, wordt geadviseerd om met 55 liter per 
vierkante meter te rekenen (Bouteligier, R. et al., 2005) 



Afkoppelen van straten 
Het regenwater dat valt op straten en pleinen zou ook duurzaam afgevoerd moeten 
worden. Dit kan door het water te laten infiltreren aan de zijkanten van de straat 
met een infiltratiesleuf. Dit is een gestabiliseerde groene rand, waar het regenwater 
kan infiltreren. Als de grond niet snel genoeg water opneemt, kan er een grindkoffer 
aangelegd worden. Als er naast de straat geen gras aangelegd kan worden, bijvoorbeeld 
omdat er een trottoir loopt, kan er ook voor een infiltratiebak gekozen worden die 
onder het trottoir ligt. Het lijkt alsof het regenwater nog steeds het riool in stroomt, 
maar in plaats van naar de zuivering komt het regenwater in een infiltratiebak. 
Een andere mogelijkheid is de aanleg van waterdoorlatende of waterpasserende 
bestrating. Deze bestrating laat het regenwater door, zodat het kan infiltreren. 

Bij het afkoppelen van straten moet rekening gehouden worden met mogelijke 
verontreiniging. Als straten vaak gereinigd worden of als bewoners vaak hun auto's 
wassen op straat, komen er schadelijke stoffen in het grondwater en de bodem. Dit 
geldt ook voor drukke parkeerterreinen en parkeerterreinen met veel vrachtauto's. 
Met dit probleem kan in het ontwerp rekening gehouden worden door het eerste 
regenwater dat valt in een regenbui wel af te voeren. Het regenwater met het vuil 
van de straat gaat dan wel naar de zuivering. Er kan ook gekozen worden voor het 
vaker vegen van de straat. Tot slot kunnen infiltratiebakken uitgevoerd worden met 
een bicactieve bovenlaag die het regenwater zuivert. Bij infiltratiesleuven en wadi's is 
dit goed uit te voeren (Bouteligier, R. et al., 2005). 

Vertragen en vasthouden op groene daken 
Een goede manier om te voorkomen dat regenwater direct het riool in stroomt, is de 
aanleg van groene daken. Deze vegetatiedaken kunnen een deel van het regenwater 
vasthouden op het dak. Het vastgehouden water verdampt op den duur en er hoeft 
dus minder regenwater afgevoerd te worden. Daarnaast heeft een groen dak voor een 
bufferwerking bij hevige regenval. Het groene dak vertraagt het regenwater op zijn 
weg naar de riolering. Het riool raakt hierdoor minder snel overbelast. Als het groene 
dak eenmaal verzadigd is, zal het te veel aan regenwater alsnog afgevoerd moeten 
worden. Groene daken zijn daarom geen eindoplossing, maar zij kunnen zorgen 
voor een behoorlijke verbetering met de omgang van regenwater. Vooral in stedelijk 
gebied kan een groot percentage van het regenwater vastgehouden worden. In het 
centrum van de stad kan een vermindering van 45 procent van de totale waterafvoer 
gerealiseerd worden (Carter&Jackson, 2007). 

Afb. 30. Mogelijkheden om een straat af te koppelen 

Afb. 31. Groendak als regenwaterbuffer 
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Afb. 32. Regenwaterinfiltratie als alle straten voorzien zij n van 
waterdoorlatende bestrating 

Afb. 33. Regenwaterbuffering als alle platte daken groene daken worden 
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Afb. 36. Bodemtype geschikt voor infiltratie 
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Afb. 35. Uden: wijst in de bebouwde kom 
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Infiltratiemogelijkheden in Uden 

De ondergrond van Uden bestaat voor het grootste gedeelte uit zand. Deze grond 
is over het algemeen goed waterdoorlatend en daarom geschikt voor infiltratie van 
regenwater (Royal Haskoning, 2006). Wel zijn er enkele gebieden waar het grondwater 
hoog staat of waar zelfs sprake is van kwel. Hier is infiltratie mogelijk minder geschikt 
en zou er gekeken moeten worden naar andere oplossingen. Er zou bijvoorbeeld 
gekozen kunnen worden voor niet waterdoorlatende wadi's waar regenwater invalt 
en door verdamping verdwijnt. Op de kaart hiernaast is goed te zien dat grote delen 
van het bebouwd gebied in Uden afgekoppeld kunnen worden van het riool. 

Veel woningen in Uden beschikken over een voor- en achtertuin. Opvang van 
regenwater is hierdoor in principe goed mogelijk. Een probleem is dat tegenwoordig 
veel bewoners hun tuinen deels of geheel verharden. Bewoners moeten gestimuleerd 
worden waterdoorlatende bestrating te gebruiken of een grindkoffer aan te leggen 
om infiltratie van regenwater te bevorderen. Van de straten in Uden moet onderzocht 
worden of zij omgevormd kunnen worden, zodat regenwater kan infiltreren. Dit is een 
ontwerpopgave die nader uitgewerkt zal moeten worden. 

Beschermen en bevorderen wijstgronden 
De wijstgronden zijn een belangrijk onderdeel van een duurzame waterhuishouding 
in Uden, omdat dit het watersysteem van Uden bijzonder maakt. Bij de bescherming 
van de wijstgronden moet uitgegaan worden van een aantal uitgangspunten die het 
verschijnsel wijst en de natuurhistorie van het gebied beschermen. Om op plaatsen de 
verschijning van wijst te herstellen zijn er vier verbeteringen nodig. 

+ Herstel van terrein-trede. 
De wijst kan alleen terugkeren als de breuk geen onomkeerbare schade heeft geleden . 
De grondlagen met de specifieke ondoorlatendheid moeten te herstellen zijn. 
+ Herstel van de hydrologische werking. 
Bij veel wijstgronden is de hydrologische werking nog groot, omdat de kweldruk 
nog aanwezig is. Het grondwaterpeil staat alleen te laag om het water tot boven het 
maaiveld te brengen. 
+ Herstel van de waterkwaliteit. 
In de infiltratiegebieden moet de waterkwaliteit verbeterd worden. Dit verbetert ook 
de waterkwaliteit van de wijstgronden. Doordat de infiltratiegebieden op korte afstand 
van het kwelgebied liggen, zie blz. 12, is de invloed van het landgebruik, bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van bebouwing of ontwatering door de landbouw, groot. 
+ Herstel van landschap en aanpassing van het landgebruik. (Meuwissen, Brand 
& Waterschap De Aa, 2003) 

Noten 
1. www.verdroging.nl/cms/oorzaken (14-03-2011) 

2. Deze berekening geldt ook voor verhard oppervlak in de tuin, zoals een terras. 
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Afb. 37. Een groen dak biedt leefruimte voor planten, insecten en vogels 

Afb. 38. Een verticale tuin kan de openbare ruimte aantrekkelijker maken 

Afb. 39. Een groene gevel is niet alleen fraai, maar 'vangt' ook fijnstof 
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BIODIVERSITEIT 

Het belang van biodiversiteit 

Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van de duurzame stad. Ondanks alle 
techniek is de mens in vele mate afhankelijk van de natuur, bijvoorbeeld voor onze 
voedselvoorziening en productie van medicijnen die veelal plantaardig zijn. Ook 
cultureel en maatschappelijk is investeren in biodiversiteit belangrijk. In Nederland 
is de biodiversiteit de laatste eeuw sterk gedaald. Geschat wordt dat 80% van de 
biodiversiteit in Nederland verloren is gegaan. Dit komt door het kleiner en meer 
gefragmenteerd worden van leefgebieden, het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en het verlies aan diversiteit van landschapstypes (Notenboom et al., 2006). In de 
duurzame stad wordt het leefgebied van flora en fauna beschermd, zodat het verlies 
aan biodiversiteit een halt toegeroepen kan worden. 

Positieve effecten voor bewoners en bezoekers 
De aanwezigheid van groen heeft positieve effecten op de mensen in de stad. Een 
groene omgeving geeft een gevoel van rust en ontspanning. Het hebben van uitzicht 
op groen vermindert het gevoel van stress. Dit geldt niet alleen voor bewoners, maar 
ook voor werknemers op kantoor, die in een groene omgeving productiever zijn dan 
in een omgeving zonder groen. De mogelijkheid om in een schone groeri buitenruimte 
te bewegen, bevordert de conditie en gezondheid. Daarnaast biedt het groen van de 
stad ruimte voor sociale bezigheden die de banden tussen gezelschappen als vrienden 
en gezinnen kan versterken (Van Zoest & Melchers, 2006). 

Hoe beter bereikbaar het groene netwerk is, hoe meer er gebruik van wordt gemaakt. 
Daarnaast geldt dat hoe groter het groene netwerk is, hoe positiever dit door mensen 
wordt ervaren. Wandelaars waarderen het als zij een volledige ronde kunnen maken 
door de groenstructuur zonder dat zij om hoeven te keren. Ook de afwezigheid van 
barrières als drukke wegen wordt gewaardeerd (Groom, 1990). Om de groenstructuur 
te waarderen, hoeven bezoekers niet persé het volledige netwerk te gebruiken. Het 
besef dat er een groot verbonden netwerk is, geeft de bezoeker al een gevoel van 
vrijheid(Turner, 1987; in Groom, 1990). Ook kan het zicht op en de nabijheid van het 
groen er toe leiden dat bewoners meer buiten zijn en actiever bewegen (Tzoulas et 
al, 2007). Ook financieel is een groene omgeving aantrekkelijk. Van woningen die 
grenzen aan een park of plantsoen is de woningprijs 5 procent hoger dan woning die 
niet grenzen aan groen (Bervaes & Vreke, 2004). 

Vergroten van de groenstructuur 

De biodiversiteit in de stad kan vergroot worden door het groen in de stad onderling 
en met het buitengebied te verbinden. Een ideale groenstructuur zou een raamwerk 
van parken zijn die met brede groenstroken met elkaar verbonden zijn. Al het groen 
is aangesloten op elkaar en er zijn geen barrières. Dit is niet eenvoudig om in een 
bestaande stad te realiseren. De bestaande stad heeft een vastgelegde structuur van 
straten en gebouwen die niet zomaar verplaatst kunnen worden. Gelukkig zijn dier- en 
plantensoorten in staat om bepaalde barrières te overbruggen. De afstanden tussen 
groene gebieden kan overbrugd worden door ecologische corridors, waarlangs planten 
en dieren kunnen migreren. De vergroting van de groenstructuur in de bestaande stad 
moet dus vooral gezocht worden in de straten en op de gebouwen in de stad. 

Groene daken, groene gevels en verticale tuinen 
Straatbomen en voor- en achtertuinen. van woningen kunnen een belangrijke bijdrage 
aan de biodiversiteit in de stad. Bomen en struiken zijn namelijk de belangrijkste 
dragers van dier- en plantensoorten {Maes, 2006). Maar niet overal is ruimte voor 
nieuwe straatbomen of uitbreiding van tuinen, die overigens steeds vaker betegeld 
worden door bewoners om tijd te besparen in onderhoud. Ook als er geen ruimte 
is in de straat, dan nog zijn er goede mogelijkheden om meer ruimte te bieden voor 

biodiversiteit in de stad. Platte en niet al te schuine daken kunnen voorzien worden 
van beplanting. Op deze 'groene daken' kan een grote soortenrijkdom ontstaan waar 
zelfs bedreigde soorten op kunnen overleven en waar vogels een nest zouden kunnen 
bouwen (Kadas, 2006). Ook verticaal kan de biodiversiteit in de straat vergroot worden 
door het aanbrengen van beplanting tegen de gevel of met verticale tuinconstructies. 

Naast het leveren van een bijdrage aan de biodiversiteit, verbeteren deze vormen van 
straatgroen de luchtkwaliteit door fijnstof vast te houden. Ook wordt het warmte
eilandeffect verminderd. Doordat het aandeel versteend oppervlak verkleind wordt, 
stijgt de temperatuur in de straat minder hard. De kwaliteit van de openbare ruimte 
wordt dus verbeterd. 
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Water /Poelen. Beheersmaatregelen Doelen. 

• Waterstand verhogen • Verbeteren biotoop van vlinders 

• Oevers verschralen door voedselrijke bovenlaan te verwijderen • Verbeteren biotoop van libellen 

• Oevers verschralen door pitrus en lisdodde te verwijderen • Verbeteren van biotoop voor amfibieën 

• Afvlakken van oevers • Verbeteren biotoop van watervogels 

• Periodiek uitbaggeren van dichtgeslibde delen • Bevorderen van natuurlijke vegetatie 

• Stuw ophogen om water vast te houden • Variatie in vegetatie bevorderen 

• Periodieke dunning van watervegetatie • Meer water vasthouden 

• Schaduwwerpende begroeiing verwijderen • Meer licht in brengen 

• Verwijderen van kapotte oeverbeschoeiing en niet vervangen om • Tegengaan van verlanding 
oevervegetatie mogelijk te maken 

• Waterkant lx per jaar maaien en afvoeren (in najaar) 

Gras. Beheersmaatregelen Doelen. 

• lx per jaar helft van het grasveld maaien • Bevorderen van kruidenrijkdom 

• Inzaaien van kruiden en inplanten van bolgewassen • Beschermen biotoop van insecten 

• Inzaaien van voedselplanten voor vlinders en bijen • Verbeteren biotoop van vlinders 

• langs bosplantsoen een strook van 2m niet maaien om struik- • Ontwikkelen van bloemrijk grasland 
ontwikkeling mogelijk te maken • Uitbreiden waardevolle bloemrijke 

• Maaien van strook van lm langs asfaltpad t.b.v. hondenuitlaat • Vegetatie 

Bosplantsoen. Beheersmaatregelen Doelen. 

• Voorzichtige uitdunning om licht op de bodem toe te laten voor • Bevorderen van zoom-/mantelvegetatie 
onderbegroeiing • Bevorderen van onderbegroeiing van soortenrijke kruidenvegetatie 

• Plaatselijk terugzetten van bosplantsoen, waar het begrensd is door asfalt, • Verbeteren van biotoop van hommels 
om lobben met zoomvegetatie te ontwikkelen • Verbeteren van biotoop van vogels en zoogdieren 

• Inplanten van boskruiden en stinzeplanten op geschikte plaatsen 

Afb. 40. Beheersmaatregelen voorgesteld in het Ecologisch Beheerplan Uden (IVN Uden, 2005) 

Afb. 40a, b, c. Ecologisch beheerd en kruidenrijk ingezaaid groen biedt plaats aan een grote diversiteit van planten en dieren 
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Ecologisch beheer 

Om de biodiversiteit in de stad zo groot mogelijk te maken, is er ecologisch 
groenbeheer nodig. Door ecologisch beheer van het groen wordt de soortenrijkdom 
beschermd en kan de soortenvariatie toenemen. De bermen van de Mellesingel zijn 
in de jaren '70 ingezaaid met een soortenrijk kruidenmengsel en sindsdien ecologisch 
beheerd. Met 93 soorten kruiden en grassen zijn deze groenstroken de soortenrijkste 
van Uden (IVN Uden, 2005). Een ander doel van ecologisch beheer is het ecosysteem 
meer in evenwicht te brengen en in zekere mate zelfregulerend. Door een grotere 
soortenrijkdom te creëren is er een grotere kans dat natuurlijke vijanden bij elkaar 
worden gebracht. In een monocultuur kunnen plagen ontstaan, omdat de natuurlijke 
vijand ontbreekt. Door het groen zo te beheren dat er een beter leefklimaat ontstaat 
voor een natuurlijke vijand, kan de populatie van het plaagdier in de hand gehouden 
worden. 

Ecologisch beheer bestaat uit maatregelen die er specifiek op gericht zijn het leefgebied 
van dier- en plantensoorten te beschermen en uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld de 
ene keer betekenen dat planten niet gekapt zouden mogen worden om hun bestaan 
te versterken, maar soms moet een te dominante plant juist wel gekapt worden om 
de ontwikkel ing van andere soorten mogelijk te maken. Het IVN Uden, dat onderzoek 
doet naar de biodiversiteit in de gemeente Uden, heeft een ecologisch beheersplan 
opgesteld voor de meeste groengebieden in de stad, dat (nog) niet volledig tot 
uitvoer wordt gebracht door de gemeente. Hiernaast is een overzicht gegeven van 
de verschillende beheersmaatregelen die zij voorstellen en welke doelen daarmee 
gehaald worden. Naast de gebieden die het IVN Uden al voorstelt om ecologisch te 
beheren kan het plan uitgebreid worden met de andere groene ruimtes in de stad. 

Het spanningsveld tussen ecologisch beheer en recreatief gebruik 
Het groen in de stad wordt voor een belangrijk gedeelte ook intensief gebruikt door de 
bewoners van de stad en dit gaat niet altijd samen met ecologisch beheer. Ecologisch 
beheer kan het gebruik van het groen bemoeilijken. Voetballen op een strak gemaaid 
grasveld gaat stukken beter dan op lang gras. Daarnaast kan ecologisch beheerd groen 
er verschraald en onverzorgd uit zien. Alsof het groen eigenlijk niet beheerd wordt. Dit 
kan bezoekers storen, omdat ze het als een minder prettige omgeving ervaren. Ook 
kan ecologisch beheerd groen asociaal gedrag oproepen. In dichtbegroeid struikgewas 
wordt eerder afval gegooid, omdat het afval uit het zicht is, zodat de gevolgen minder 
duidelijk te zien zijn. Uit het oog, uit het hart. Een kale onderbegroeiing zorgt ervoor 
dat er minder afval weggegooid wordt, en het afval dat er ligt is ook nog makkelijker 
te verwijderen. 

Het makkelijkste om vanuit beheersoogpunt te doen is het gras gekortwiekt houden 
en de struiken dun. Dit is echter funest voor de biodiversiteit. Er moet een balans 
gevonden worden tussen ecologisch beheer en de gebruiksfunctie van het groen. 
Daarbij moet niet te snel gezegd worden dat de gebruiksfunctie ecologisch beheer 
uitsluit. Bij grasvelden die periodiek gemaaid moeten worden, bijvoorbeeld speel- en 
sportvelden, kan rondom de struiken en bomen één meter gras overgelaten worden 
die maar één keer per jaar gemaaid wordt. Dit beschermt de bomen en struiken, maar 
zorgt er ook voor dat de struiken een schuilplaats kunnen blijven voor kleine zoogdieren 
(IVN Uden, 2005). Ook kan besloten worden om niet heel het grasveld, maar alleen 
de helft te maaien. Hierdoor wordt het leefgebied van insecten behouden, terwijl een 
deel van het park goed gebruikt kan worden voor sport en spel. 

Kosten van ecologisch beheer 
Ecologisch beheer is arbeidsextensief en hoeft daarom niet meer te kosten dan 
gewoon groenbeheer (IVN Uden, 2005). 
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Afb. 41. Scores van verschillende investeringen in groene ruimte in het industriegebied. Tradional: een tradioneel bedrijventerrein. 
Green roof: bedrijven installeren groene daken. Eco-green: groen wordt ecologisch beheerd. Dynamic habitat: leegstaande 
kavels blijven braak liggen. Steppingstone: meerdere kleine groene plekken als stapstenen voor flora en fauna. Eco-corridor: 
een doorlopende groene route door het bedrijventerrein (Snep et al., 2009) 
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Afb. 42. Het draagvlak van verschillende actoren (bedrijven, werknemers, gemeente, buurtbewoners en de natuurbescherming) 
voor investeringen in groene ruimte (Snep et al., 2009) 
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Grootste mogelijkheden binnen de structuur van Uden 

Binnen de huidige structuur van Uden zijn er mogelijkheden om de biodiversiteit te 
laten toenemen. Daar is geen grote herstructurering voor nodig. Langs de stadsrand 
bevindt zich tussen de bebouwing en de rondweg een groenzone en vanuit die zone 
steken er meerdere groene 'lobben' de stad in. Deze groene lobben kunnen enerzijds 
verbindingsroutes vormen voor diersoorten en anderzijds kunnen zij ervoor zorgen 
dat bewoners vanuit het centrum via een groene route het buitengebied kunnen 
bereiken. Sommige onderzoekers zien de lobbenstructuur als de beste oplossing 
voor de duurzame stad. De groene lobben zijn grote groene ruimtes, maar zijn 
tegelijkertijd een buffer tegen verdere uitbreiding van bebouwing, zodat de dichtheid 
in de stad verhoogd kan worden en er draagvlak kan ontstaan voor openbaar vervoer 
en lokale voorzieningen (Rombaut, 2009). Om de biodiversiteit in Uden te vergroten 
door middel van de lobbenstructuur, moet er gewerkt worden aan de barrières die 
gevormd worden door wegen die het groen kruisen. Als deze wegen niet al te breed 
zijn, kunnen planten, maar ook dieren de oversteek maken. De barrière gevormd door 
de ASO en de rondweg tussen stad en buitengebied zijn te groot voor zoogdieren om 
de oversteek veilig te maken. Hier zou gekeken kunnen worden naar ecobruggen of 
dassentunnels om migratie van {kleine) zoogdieren mogelijk te maken. 

Industriegebied en winkelcentrum 
De grootste mogelijkheden om in Uden nieuw leefgebied te creëren voor planten en 
dieren liggen in het winkelcentrum en in het industriegebied. Hier ontbreekt groen 
vrijwel volledig. Het winkelcentrum is een uitgelezen plek om met groene daken de 
biodiversiteit te versterken en om een schakel te vormen in de groenstructuur van 
Uden. De daken in het centrum zijn voornamelijk plat en de meeste daken zullen 
de belasting van een groen dak kunnen dragen. In het industriegebied is naast veel 
platte daken ook ruimte rondom de gebouwen die gebruikt zou kunnen worden 
om de groenstructuur van Uden te versterken. Onderzoek laat zien dat er draagvlak 
kan zijn vanuit de bedrijven, overheid en omwonenden voor verschillende ingrepen 
in de structuur van een industriegebied. Ingrepen zouden kunnen zijn: de aanleg 
van groene daken, ecologisch beheer van het bestaande groen of herindelen van 
het industriegebied zodat er groen corridors of parken kunnen worden aangelegd. 
Opvallend is de conclusie dat bedrijven best bereid zijn flink te investeren in de groene 
ruimte in het bedrijvengebied als tenminste één van de resultaten is dat de uitstraling 
van hun bedrijven er beter van wordt (Snep et al, 2009). 

Groene daken op bestaande woningen 
Het is goed mogelijk om bestaande daken van woningen te voorzien van een groene 
bedekking. Veel woningen in Uden staan in een behoorlijk groene omgeving en met 
groene daken zou het leefgebied extra vergroot worden. Uit een eigen steekproef 
onder zeventig inwoners van Uden blijkt wel dat bewoners er niet echt voor warmlopen 
om hun dak aan te passen. Voor een deellijkt dit te wijten te zijn aan onwetendheid 
over groene daken. Het is niet algemeen bekend hoe een groen dak werkt, wat het 
effect is op de levensduur van het dak en de isolatiewaarde van de woning, en wat de 
aanschaf- en onderhoudskosten zijn. 

Groen in de straat 
In de straten van Uden moet gekeken worden hoe straatbomen, groene gevels en 
verticale tuinen een bijdrage kunnen leveren als groene corridor. Dit vraagt een meer 
locatiespecifieke benadering die aansluit bij de groenstructuur van de stad, maar ook 
bij de wensen van de bewoners en de beschikbare financiële middelen. 
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Afb. 43. Wijkconcept: iedere wijk heeft zijn eigen centrum voo~ dagelijk~e 
voorzieningen en is aangesloten op een groter centrum voor nret-dagehjkse 
voorzieningen (Frey, 1999} 

Afb. 44. Uden: een woonstraat met zoveel ruimte voor de auto is in Uden geen 
uitzondering 

34 

MOBILITEIT 

Noodzaak van een duurzame mobiliteit 

Als auto's blijven rijden op fossiele brandstoffen, ontstaan er vroeg of laat problemen. 
De olie- en gasvoorraden raken op of zijn in ieder geval moeilijker te winnen, terwijl 
de vraag naar olie en gas blijft toenemen. Prijsstijgingen zullen het gevolg zijn als 
er geen alternatief wordt gevonden. Het doemscenario is dat autorijden alleen nog 
maar voor weinig mensen mogelijk is en dat steden die geen alternatief hebben 
voor de auto problemen krijgen met het aantrekken van bewoners, werknemers en 
recreanten. Voorbeelden tonen aan dat wanneer de benzineaanvoer stil komt te 
liggen, de maatschappij ontwricht raakt. Dit was bijvoorbeeld te zien bij de stakingen 
in Griekenland in de zomer van 2010. Door de vrachtwagenstaking was er geen 
benzine meer te krijgen, waardoor niet alleen de toeristensector lam lag, maar ook 
de voedselvoorziening onder druk kwam.1 Dat er een alternatief moet komen voor 
olie is duidelijk. Er wordt algemeen vanuit gegaan dat dit alternatief binnenkort 
gevonden wordt, maar zo makkelijk gaat het tot nu toe niet. De elektrische auto komt 
de laatste jaren steeds meer in beeld, maar qua actieradius en kostprijs is de auto met 
verbrandingsmotor superieur. Zolang de elektrische auto niet hetzelfde presteert als 
de huidige benzineauto, zal er geen grootschalige overstap plaatsvinden. Daarnaast 
is, zolang de benodigde elektriciteit met fossiele brandstoffen opgewekt wordt, de 
elektrische auto niet duurzaam. 

De zoektocht naar een alternatieve brandstof is volop bezig, maar het vinden van een 
brandstof die net zo krachtig en net zo goedkoop is als olie, blijkt heel moeilijk. Er 
zijn ondertussen verscheidene 'milieuvriendelijke' biobrandstoffen op de markt. Het 
grootste gedeelte hiervan wordt gewonnen uit gewassen. Deze brandstoffen leken een 
goede toekomst te hebben, maar gebleken is dat de akkerlanden voor biobrandstof 
direct concurreren met de landbouwgrond voor voedselgewassen. Dit maakt de 
landbouwgrond duurder, wat de kap van oerwoud vergroot en voedselprijzen laat 
stijgen. Het resultaat is dat vooral arme voedselproducerende landen de dupe worden 
van de dorst naar olie van de rijke landen (Wiskerke & Winckers, 2010). Naar andere, 
betere vormen van biobrandstof wordt veel onderzoek gedaan, maar grootschalige 
productie van een echt duurzame biobrandstof is er nog niet. 

Om tot een echte oplossing te komen, zou de duurzame stad af moeten stappen van 
een autogericht beleid. In plaats van het bestaande regime te blijven reanimeren, zou 
de stad zich moeten richten op duurzamere manieren van verplaatsing, zoals de fiets 
en, in de toekomst met duurzame energie aangedreven, openbaar vervoer. 

Focus op langzaam verkeer en openbaar vervoer 

De duurzame stad is ingericht voor langzaam verkeer, zoals voetgangers, fietsers en 
wellicht een nog onbekend milieuvriendelijk eenpersoonsvervoermiddeL Het grootste 
deel van de verplaatsingen zal te voet of met de fiets plaatsvinden. Als een afstand 
te groot is om fietsend te overbruggen, is het openbaar vervoer een alternatief zijn. 
Pas als het niet anders kan, zal de auto weer in beeld komen, maar dan natuurlijk 
wel een milieuvriendelijke auto. De nabijheid van voorzieningen is cruciaal voor het 
functioneren van een stad gericht op langzaam verkeer. De belangrijkste dagelijkse 
voorzieningen, zoals boodschappen en de basisschool, moeten te vinden zijn in de 
directe omgeving en de niet-dagelijkse voorzieningen op een fietsbare afstand. (Frey, 
1999; Banister 2008}. Over het algemeen wordt aangenomen dat 2,5 kilometer de 
maximaal fietsbare afstand is. Dat is een gemiddelde. Wat iemand als maximaal 
fietsbare afstand ervaart, verschilt sterk per persoon. 

In een nieuw aangelegde stad kan duurzame mobiliteit een integraal onderdeel zijn 
van het ontwerp. Er kan een structuur geschapen worden die perfect is voor fietsers en 
voetgangers, met een uitgebreid openbaar verveersnetwerk en waar het gebruik van 

de auto is ingeperkt. In de bestaande stad is dit moeilijker te realiseren. Ruimtegebrek 
en bestaande structuren stellen grenzen aan de mogelijkheden om bijvoorbeeld een 
openbaar verveersnetwerk aan te leggen. Bewoners moeten gestimuleerd worden 
de auto te laten staan. Dit is niet gemakkelijk, omdat de auto meestal als het meest 
geschikte vervoersmiddel wordt gezien. Ook de hoge kosten die het veranderen van de 
wegenstructuur met zich mee brengt, en het feit dat de noodzaak van een duurzamere 
mobiliteit niet algemeen wordt erkend, maakt het lastig om grote verbeteringen aan 
te brengen in de mobiliteitsstructuur van de stad. 

Bevordering gezondheid 
Een belangrijke reden om te investeren in langzaam verkeer is een betere gezondheid 
van de inwoners van de stad. Van de fijnstofconcentraties in de stad die worden 
veroorzaakt door mensen, neemt gemotoriseerd verkeer veertig procent voor zijn 
rekening. Chronische blootstelling aan de huidige gemiddelde concentraties in 
Nederland zou leiden tot één jaar levensduurverlies (Fischer 2001, in Jeeninga, 2006}. 
De concentratie fijnstof in Noordoost Brabant behoort tot de hoogste van het land en 
het aantal mensen dat in Uden blootgesteld wordt aan een te hoge concentratie is 
hoger dan omliggende steden. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar 
zal toenemen (Bieeker et al., 2010}. 

Fietsen en wandelen bevorderen de gezondheid. Het gebruiken van de fiets bespaart 
tussen de €100,- en €1300,- per persoon per jaar op ziektekosten (Zijlstra, 2009}. 
Onderzoek in Noorwegen laat zien dat de baten van fietsvoorzieningen vier tot vijf 
maal zo hoog zijn als de kosten en dat het aandeel gezondheidsbaten vijfenvijftig tot 
zeventig procent is. Het fietsaandeel in de basissituatie van Nederland ligt natuurlijk 
veel hoger dan Noorwegen, maar het onderzoek laat zien dat er met fietsvoorzieningen 
serieus geld te besparen is (Oide Kalter, 2007}. 

Verbeterde verkeersveiligheid 
In straten waarin fietsers meer ruimte krijgen, en auto's te gast zijn, komen minder 
zware ongelukken voor. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de snelheid van de 
auto is, hoe groter de kans op ernstig of dodelijk letsel bij een ongeluk tussen auto en 
fiets of voetganger (SWOV, 2009). Door de snelheid van auto's te verminderen, wordt 
het aantal ernstige ongelukken teruggedrongen. Minder auto's op straat betekent ook 
dat er meer veilige ruimte komt voor kinderen om te spelen. De straat is de plek waar 
kinderen elkaar kunnen ontmoeten en vanaf daar het initiatief nemen om een spel te 
spelen, maar door het toegenomen verkeer vinden veel ouders de straat te onveilig. 

Bevordering lokale economie 
Een stad die lokaal georiënteerd is en recreëren, winkelen en werken in de eigen 
plaats bevordert, versterkt de lokale economie. En hoewel een grote internationale 
keten veel bezoekers kan lokken naar het winkelcentrum zijn er goede economische 
redenen om onafhankelijke winkels te koesteren en uit te breiden. Onderzoek in 
2004 in Chicago laat zien dat er gemiddeld 58% meer geld in de lokale economie 
blijft als het is uitgegeven bij lokale winkels, restaurants en bedrijven dan als het is 
uitgegeven bij vestigingen van (inter)nationale ketens. De winst van ketens gaat naar 
het moederbedrijf, waarna het geïnvesteerd wordt in nationale of globale operaties 
of uitgekeerd wordt aan aandeelhouders. Terwijl de winst van lokale winkeliers 
voornamelijk in de locale economie blijft. Daarnaast zijn zelfstandige winkeliers meer 
betrokken bij hun omgeving, wat hen eerder geneigd maakt 'iets terug te doen' voor 
hun gemeenschap (Farr, 2008}. 

Hoewel supermarkten een steeds completer aanbod van producten leveren, is er 
wel vraag naar producten van speciaalzaken. Speciaalzaken hebben te lijden onder 
supermarkten door het gemak waarmee mensen met de auto naar de supermarkt 
rijden. Met de auto rijden mensen doelgericht. Op de fiets heb je een lagere snelheid, 
ben je meer in de gelegenheid om rond te kijken en is het makkelijker om van route te 



veranderen. Fietsers kunnen daardoor eerder overgehaald worden om de speciaalzaken 
op de route naar bijvoorbeeld de supermarkt te bezoeken. De straatinrichting en de 
structuur van de stad kan dus de lokale economie stimuleren. 

Auto- en fietsgebruik in Uden 

De stad Uden is sterk op de auto gericht is. Het winkelcentrum is sterk afhankelijk van 
bezoekers van buiten de stad en ook in de woongebieden wordt veel ruimte gegeven 
aan de auto. Deze ruimte gaat ten koste van de fietser. Fietsers delen overal de rijbaan 
met de auto, ook op de drukke doorgaande wegen. De aanwezige 'fietssuggestie'
stroken zijn erg smal en het is voor twee fietsers niet mogelijk om naast elkaar te 
fietsen zonder op de rijbaan te komen. Daarnaast houdt bij sommige kruisingen de 
fietssuggestiestrook ineens op, wat een onduidelijke situatie veroorzaakt. Dit zorgt 
ervoor dat fietsen in Uden onplezierig en potentieel gevaarlijk is (BRO, 2003). Mede 
hierdoor heeft Uden een laag fietsgebruik en een hoog autogebruik. In de tabel 
hiernaast is het auto- en fietsgebruik van Uden ten opzichte van steden met een 
vergelijkbare grootte weergegeven. 

Om bewoners te stimuleren vaker de auto te laten staan, is het belangrijk dat 
voorzieningen, zoals een supermarkt en basisschool, zich dichtbij de woning bevinden. 
Hoe kleiner de afstand, hoe eerder mensen geneigd zijn te wandelen of te fietsen. In 
een duurzame stad zouden elke wijk de bewoners de beschikking moeten hebben 
over hun dagelijkse benodigde voorzieningen. Het wijkconcept van Frey stelt dat 
één wijkcentrum per 5000 inwoners een geschikte verhouding tussen afstand en 
hoeveelheid potentiële klanten (Frey, 1999). Het wijkconcept is een toekomstbeeld 
waar veel mensen in willen geloven, maar wat grote ingrepen vraagt in de stad. Daarbij 
gaat het in tegen de huidige tendens van schaalvergroting, waarbij de buurtsupermarkt 
het aflegt tegen de XL-supermarkt. 

Structuur geschikt voor langzaam verkeer 
Toch is Uden al behoorlijk veel terug te vinden van het wijkconcept van Frey en dat 
schept hoop dat de realisatie werkelijkheid kan worden. Naast het grote winkelcentrum 
beschikken Uden-Noord en Uden-Oost al over buurtvoorzieningen. Uden-Zuid heeft 
als enige woongebied geen buurtsupermarkt, maar hier is wel grote behoefte aan.2 

Daarbij is de ruimtelijke structuur van de stad is erg geschikt voor een uitgebreid 
fietsnetwerk. Het hoofdwinkelcentrum ligt centraal gelegen in de stad. Inwoners van 
Uden hoeven daardoor nooit ver te reizen voor alle benodigde voorzieningen. De 
kaarten van fietspotentieel op de volgende pagina's laten zien dat vanuit elke hoek 
in Uden vrijwel alle voorzieningen zich 'op fietsafstand', binnen twee kilometer, van 
de woning bevinden. Door de fijnmazige structuur van Uden zijn er veel alternatieve 
routes en de radiale structuur biedt goede mogelijkheden voor rechtstreekse routes. 
De kwaliteit van het fietsnetwerk van Uden moet wel sterk verbeterd worden. Andere 
steden met een centraal gelegen stadscentrum, die in tegenstelling tot Uden wel 
goede fietsvoorzieningen hebben, zoals Veenendaal, laten zien dat het fietsgebruik 
aanzienlijk hoger kan zijn (Fietsberaad, 2009). Hieronder volgen enkele voorbeelden 
die fietsgebruik in Uden zouden kunnen stimuleren. 

Promotie van bagagekarretjes en bakfietsen 
Mensen gaan met de auto naar de supermarkt, omdat zij zeggen de bagagecapaciteit 
nodig te hebben voor hun boodschappen. Bakfietsen en bagagekarretjes die achter 
de fiets gehangen kunnen een manier zijn om bewoners meer de fiets te laten 
gebruiken. Een voorbeeld is de I-shop van Albert Heijn en Gazelle, die meegenomen 
kan worden de winkel in en tot 40 kilo aan boodschappen kan dragen. Dit project heeft 
afgelopen jaar een eerste proef gedaan in Apeldoorn en dat is goed bevallen. Van de 
65 proefpersonen vonden slechts 5 personen het de borg van 50 euro niet waard. Ook 
voor de supermarkt waren er positieve effecten. De proefpersonen kwamen vaker 
naar de supermarkt en gaven daar meer uit.3 Hoeveel het bagagekarretje gaat kosten 

is nog niet bekend. 

Bezorgdienst voor het winkelcentrum 
Een bezorgdienst die boodschappen en in het winkelcentrum gekochte artikelen aan 
het eind van de dag thuisbezorgt, kan ook een bijdrage leveren aan minder autogebruik. 
Aangesloten winkels laten hun goederen op een distributiecentrum bezorgen aan de 
rand van de stad. Vanaf hier worden de goederen per bakfiets of elektrische auto 
afgeleverd bij de mensen thuis. Bezoekers hebben dan geen bagageruimte nodig en 
kunnen makkelijker de fiets pakken. Een dergelijke bezorgdienst werkt alleen als de 
gekochte artikelen ook daadwerkelijk dezelfde dag thuisbezorgd worden. Als een 
bezoeker meerdere dagen op zijn of haar spullen moet wachten, zal de neiging de 
auto te gebruiken te groot zijn. 

Oplaadpunten voor elektrische auto/fiets 
Zolang elektriciteit met fossiele brandstoffen opgewekt wordt, is een elektrische auto 
nog geen echt duurzaam vervoersmiddel, maar er zijn wel kansen voor de toekomst. 
De elektrische auto is afhankelijk van de infrastructuur van oplaadpunten om goed 
te functeren. Als er een utigebreid netwerk van oplaadpunten is, wordt het voor 
mensen eerder interessant om een elektrische auto aan te schaffen. Door in Uden 
oplaadpunten bij het winkelcentrum, kantoorgebieden en buurtcentra te plaatsen kan 
de gemeente vooruit lopen op de toekomstige vraag. 

Plaats Notering Totaal fietsge- Fietsgebruik Autogebruik 
landelijke lijst bruik {%) korte afstand korte afstand 

(<7,5 km) (<7,5 km) 

Culemborg 22 31 48 20 

Woerden 41 29 43 26 

Weert 50 28 40 26 

Vught 140 25 42 24 

Uden 288 21 32 29 

Afb. 46. Fiets en autogebruik gemeenten Nederland. 

Afb. 49. Uden: de fietssuggestiestrook is te smal voor twee fietsers om naast elkaar 
te fietsen en houdt bij een kruising plotseling op 

UDEN -TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 45. Fietsen wordt gestimuleerd, 
maar de straat is nog steeds bereikbaar met de auto 

Afb. 47 en 48. De I-shop, fiets- en winkelkarretje in één 

Afb. 50. Binnenstadservice. Duurzame distributie van goederen 
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Afb. 51. Uden: geen goede parkeermogelijkheid voor fietsers 
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Verbeteren van openbaar vervoer 

Een andere reden waarom bewoners voornamelijk de auto pakken, is het gebrekkige 
openbaar vervoer. De reistijden zijn met het openbaar vervoer meestal twee keer 
zolang als die van de auto. Daarnaast zijn veel bushaltes te ver weg en kunnen er 
bij haltes geen fietsen geparkeerd worden. Vanuit Uden-Zuid moet een bewoner 
zeventien minuten lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Met tien minuten extra 
reistijd is die bewoner met de auto al in het centrum van Oss. 

Woonwerkverkeer 
Tussen Uden en de steden in de regio: Oss, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Veghel, 
vindt veel woon-werkverkeer plaats. In de ideale situatie hebben alle inwoners werk 
in de eigen woonplaats, maar dat is niet het geval in de hedendaagse maatschappij. 
Men is steeds meer bereid te reizen naar de werkplek en het loskoppelen van woon
en werkplaats heeft gezorgd voor een grote toename van het autogebruik. Ook veel 
bewoners van een duurzame stad zullen hun werk niet in de eigen stad hebben, maar 
in de duurzame stad moet het mogelijk zijn de werkplek op een zo duurzaam mogelijke 
manier te bereiken. Het openbaar vervoer speelt hierbij een belangrijke rol. 
Het openbaar vervoernetwerk wordt door veel mensen ongeschikt geacht voor 
woon-werkverkeer (Harms et al., 2007). Een belangrijk argument voor die overtuiging 
is dat het openbaar vervoer te lange reistijden nodig heeft. Die lange reistijd wordt 
veroorzaakt door de afstand die overbrugd moet worden van woning naar de 
opstaphalte, de afstand van de eindhalte naar kantoor en de reistijd van de bus/trein 
zelf. Dat de bus zelf een langere reistijd heeft dan de auto komt omdat zij moet stoppen 
bij haltes, maar daarna gewoon de weg moet delen met de auto. Het grote verschil in 
reistijd tussen openbaar vervoer en de eigen auto, plus de onbetrouwbaarheid van de 
dienstregeling, het gebrek aan flexibiliteit in de dagplanning en de kans om te moeten 
staan in de spits, maakt mensen sceptisch over gebruik van het openbaar vervoer. Het 
openbaar vervoer in Nederland wordt dan ook door menigeen als slecht beschouwd. 

Toch heeft het openbaar vervoer ook voordelen. De gebruiker heeft minder last van 
files en heeft de mogelijkheid om onderweg werk voor te bereiden of om juist nog 
een beetje te doezelen. Om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen, zou de 
reistijd van het OV de reistijd van de auto moeten benaderen en zouden de voordelen 
moeten worden versterkt. 

Bereikbaarheid van de bushalte 
De afstand van woning tot bushalte is voor veel mensen een reden om niet met de 
bus te gaan. De loopafstand tot' de halte is vaak al groter dan de reistijd met de auto 
of soms zelfs met de fiets. Daarnaast is het vaak niet mogelijk om bij de halte een fiets 
te stallen. En als er een parkeermogelijkheid is, bestaat dit slechts uit een vrijstaande 
beugel, waarop geen enkele sociale controle plaatsvindt. Om het aantal gebruikers van 
het openbaar vervoer toe te laten nemen, moet de fysieke afstand tot de halte zo klein 
mogelijk zijn en er moet gezorgd worden voor een veilige fietsparkeermogelijkheid. De 
afstand van halte tot werkplek is de laatste horde tussen woning en werkplek. Deze 
afstand moet zo klein mogelijk worden en het moet mogelijk zijn er een fiets veilig 
achter te laten of er een fiets te huren/lenen, zoals een OVfiets. Bedrijven kunnen hier 
een belangrijke rol spelen door in plaats van een leaseauto een gunstig fietsplan op 
te stellen. 

Openbaar vervoer in Uden 

In Uden is de komst van een Hoogwaardig Openbaar Vervoersysteem (HOV) in 
voorbereiding. Dit betekent dat de belangrijke routes naar Eindhoven, Oss en Den 
Bosch worden voorzien van een vrije busbaan, waardoor de reistijd verkort wordt. 
Een goed initiatief, maar dit lost niet alle problemen op. De afstand tot de halte blijft 
voor veel inwoners groot, aangezien er maar één halte binnen de bebouwde kom van 
Uden zal zijn. Er moet een aanvullend systeem komen, waardoor de aansluiting op de 

HOVhalte beter kan plaatsvinden dan nu het geval is. De halte van het HOVsysteem 
wordt voorzien van uitgebreide fietsparkeergelegenheid. Ook dit is positief en dat zou 
de gemeente Uden ook bij de andere bushaltes moeten doen. Hierdoor wordt het 
aantrekkelijker om de fiets bij de halte achter te laten. 

Misschien moet de oplossing voor het openbaar vervoer in Uden niet gezocht 
worden in het 'reparen' van het huidge OVnetwerk. Wellicht dat een heel nieuwe 
OVsysteem het openbaar vervoer in de stad tot een hoger niveau kan tillen. Wat 
voor systeem dat zou zijn, is een onderzoek op zich, maar het zou een OVsysteem 
kunnen zijn met informele routes met kleine busjes op oproepbasis. Het principe van 
het openbaarvervoersysteem in de Brazil iaanse stad Curitiba is een goed voorbeeld 
van een systeem dat zich integraal richt op de hele stad. Op de hoofdaders worden 
grote tandembussen ingezet. Vanuit alle hoeken van de stad kunnen bewoners de 
hoofdaders bereiken via aanvoerroutes die kleinere bussen inzetten. Bovendien 
betalen bewoners altijd hetzelfde tarief en zij hoeven nooit langer dan 10 minuten op 
een bus te wachten. Het bussysteem is daardoor net zo betrouwbaar als een metro. 

Noten 
1. www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/271968/Massale-staking-Griekenland-treft
nu-ook-toeristen.htm (30-09-2010} 
2. www.udennieuws.nl/?item=116540 (06-05-2011) 

3. www.verkeersnet.nl/4103/fietskar-van-ah-bevalt-goed/ (22-03-2011) 
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Afb. S4. Display van 'Vers van Hier' in de supermarkt 

Afb. SS. De 'Cargohopper', duurzame aanlevering van goederen, Utrecht 
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TRANSPORT 

Verminderen van t ransportkilometers 

Vrachtverkeer is een grote verbruiker van energie. Bedrijfsauto's zijn voor 30 
procent van het energieverbruik van gemotoriseerd verkeer verantwoordelijk.1 

Het goederenvervoer is de laatste drie decennia sterk gestegen. Het aandeel 
wegvervoer in het goederenvervoer is het sterkst gestegen. Het vervoer over de 
weg is gestegen van 42 procent in 198S tot S2 procent in 2003. Ook de afstanden 
waarover transport plaatsvindt, is toegenomen.2 Met deze groei zijn ook de nadelen 
van goederenvervoer over de weg toegenomen. Naast het verbruik van fossiele 
brandstoffen en de toegenomen files is vrachtverkeer een belangrijke veroorzaker van 
verhoogde fijnstofconcentraties en van geluidsoverlast. Vooral binnen de bebouwde 
kom zorgt dit voor overlast en mogelijke medische klachten. In de duurzame stad 
worden zo min mogelijk transportkilometers gemaakt. Bedrijven kunnen efficiëntere 
transportschema's maken of proberen hun transport te koppelen met andere 
bedrijven, maar een grote verbetering vindt plaats als er meer lokaal opgelost wordt. 

Lokale bauwmaterialen 
In de stad zou zoveel mogelijk gebruik gemaakt moeten worden van lokale 
bouwmaterialen. Het importeren van materialen uit andere verre landen is niet 
duurzaam te noemen. In Nederland is er een traditie van bouwen met baksteen. Dit 
is een bouwmateriaal dat eenvoudig regionaal aangevoerd kan worden. Ook hout 
kan een lokaal bouwmateriaal zijn. In de gemeente Uden bevindt zich nog een kleine 
houtzagerij. Lokaal hout kan gecombineerd worden met het groenbeheer in de stad. 
Geplante bomen kunnen later gebruikt worden voor het straatmeubilair van de stad 
of voor de opwekking van energie in een biomassacentra Ie. 

Lokale verwerking van afval 
Hoe meer afval lokaal verwerkt wordt, hoe minder transportkilometers gemaakt 
hoeven te worden. Daarnaast biedt lokale afvalwerking extra duurzame kansen. 
Bijvoorbeeld voor de opwekking van energie. Momenteel is de gemeente Uden samen 
met buurgemeenten in het proces een biomassa-energiecentrale te bouwen, maar het 
principe van lokale afvalwerking kan ook voor andere afvalstoffen gebruikt worden. 

Transport van goederen naar het industriegebied en het winkelcentrum 
De aanvoer van materialen voor nijverheid en industrie en voor winkelvoorraden zou 
op een zo duurzaam mogelijke manier moeten gebeuren. Een eerste stap zou een 
goederenterminal zijn, die aan de rand van de stad geplaatst wordt. Van buiten de 
stad worden alle goederen bezorgd bij het distributiecentrum en vanaf daar wordt er 
geleverd bij de bedrijven en winkels in de stad. Omdat vanuit het distributiecentrum 
alleen kleine afstanden afgelegd hoeven worden, wordt het interessant om dit met 
elektrische voertuigen te doen. De beperkte actieradius van de elektrische auto is 
hier geen probleem. Het voordeel van een distributiecentrum aan de stad is dat veel 
vrachtauto's niet meer de bebouwde kom in hoeven, waardoor er minder fijnstof 
uitgestoten wordt en er minder verkeers- en geluidsoverlast in de stad zal zijn. 
Voorbeelden van een centrale distributie voor winkels zijn de 'bierboot'3 in Utrecht, 
de 'binnenstadservice'4 in onder andere Nijmegen, Gouda en Maastricht en de 'Cargo 
Hopper' eveneens in Utrecht.5 

Transport van voedsel 
Voedsel wordt vaak over grote afstanden vervoerd om van producent naar consument 
te komen. Door voedsel lokaal te produceren en lokaal af te zetten worden er niet 
alleen transportkilometers bespaard, maar het voedsel is minder lang onderweg en 
kan dus verser in de winkel liggen. In de regio van Uden hebben een aantal telers zich 
verenigd in het initiatief 'vers van hier'. 6 Zij hebben het distributiecentrum uit de keten 
gehaald en zij leveren hun groenten nu direct aan supermarkten in de regio. Hierdoor 

kan de groente twee dagen langer aan de plant groeien en is de winstmarge voor 
zowel de supermarkt als de teler hoger (Venbrux, 2009). 

Hoe korter de afgelegde afstand, hoe beter dit is voor het milieu. De duurzame stad zou 
haar voedselvoorziening dus in de directe omgeving moeten hebben. Stadslandbouw, 
waarbij landbouw wordt bedreven op daken van gebouwen en in plantsoenen is 
een wensbeeld dat veel mensen voor ogen staat. Onderzoek door de universiteit 
Wageningen heeft aangetoond dat er voor Nederland weinig milieuwinst te halen is in 
het produceren van voedsel in of direct rondom de stad. Het onderzoek toont aan dat 
de hoeveel bespaarde C0

2
-emissie niet groot. De onderzoekers concluderen dat er al 

veel voedsel in Nederland lokaal geproduceerd wordt en dat het met name vlees en 
exotische producten zijn die grote impact hebben op het klimaat en energieverbruik. 
Wel zien zij dat er nog veel milieuwinst gehaald kan worden in het natransport, de 
overbrugging van winkel naar de woning {Kieis, 2010). 

Noten 
1. www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/ni0030-Energieverbruik-door-
verkeer-en-vervoer.html?i=6-40 (24-03-2011) 
2. www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/ni0025-Vervoersprestaties-
goederenvervoer.html?i=15-103 (24-03-2011) 
3. www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=316811 (24-03-2011) 
4. www.binnenstadservice.nl/ (24-03-2011) 
5. www.cargohopper.nl/ (24-03-2011) 
6. www.versvanhier.nl/ (24-03-2011) 
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TRANSITIEMANAGEMENT 

Naar een nieuw regime 
De voorgaande hoofdstukken zijn een verkenning geweest van wat duurzame 
stedenbouw in Uden kan zijn en wat er gedaan kan worden om de duurzame 
stad dichterbij te brengen. Daarbij zijn veel mogelijkheden in beeld gebracht. 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste middelen om tot die duurzame stad te 
komen technisch goed uitvoerbaar zijn en dat deze middelen zichzelf terugverdienen 
binnen de levensduur van het gebouw of de stad. Maar dit is pas de eerste stap naar 
een duurzame stad. Oe volgende stap is de realisatie en dat is nog geen gedane zaak. 
Duurzame plannen komen vaak niet tot uitvoering. Duurzame aspecten leveren op 
termijn meestal geld op, maar er moet eerst geïnvesteerd worden. En het risico van 
de investering durven veel mensen (nog) niet aan. Dit geldt zowel voor bewoners 
als voor gemeenten, projectontwikkelaars en andere bedrijven. Daarnaast wordt de 
noodzaak tot verandering niet door iedereen gedeeld en wordt de milieuproblematiek 
niet acuut gevonden. Hierdoor ontbreekt de wil tot investeren. 

De milieuproblematiek krijgt steeds bredere erkenning. Bedrijven en gemeenten 
proberen de milieuprestaties van hun huidige systemen en organisaties te verbeteren, 
bijvoorbeeld door recycling en het gebruiken van groene stroom. Maar van een 
structurele verandering is nog geen sprake. Om van een echte verandering te kunnen 
spreken moet duurzaamheid volledig verweven zijn in het systeem. Duurzaamheid 
moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn in het proces, de bedrijfsvoering en de 
organisatie. Hopelijk ontstaat er in de toekomst een situatie, waarbij alle gebouwen, 
processen en producten duurzaam zijn en pas als dat niet zo is, dan wordt dat 
nieuwswaardig. Maar zover is het nog niet. Het draagvlak is daarvoor te laag. Nu in 
één keer de duurzame stad realiseren is daarom niet mogelijk. De enige manier om de 
duurzame stad dichterbij te brengen, is als de verandering geleidelijk plaatsvind. Een 
traject dat hierbij gevolgd kan worden is de theorie van transitiemanage ment. 

Oe theorie van transitiemanagement gaat over een geleidelijke verandering via 
verschillende fasen. In vier stadia vindt er een transformatie plaats van een oud regime 
naar een nieuw regime (Rotmans, 2003). Bij de start van de transitie is er sprake van 
stabiliteit, want het oude regime heerst. Maar het wordt duidelijk dat er een probleem 
aan het ontstaan is. Men gaat beseffen dat er in de toekomst iets veranderen moet. 
Dit stadium wordt de aanloopfase genoemd. Vervolgens komt de transitie in de 
opstartfase terecht waarin pioniers innovatieve experimenten en projecten uitvoeren, 
wat een zoektocht is naar een oplossing van het probleem. Er ontstaat een visie 
op hoe de toekomst eruit moet gaan zien. Een deel van deze experimenten zal niet 
de eindoplossing zijn, maar zij dragen wel bij aan het creëren van draagvlak voor 
de grote verandering die komen gaat. De pioniers inspireren weer anderen om tot 
nieuwe ideeën en innovaties te komen. Oe echte verandering vindt plaats in de 
versnellingsfase. Geslaagde experimenten worden algemeen geaccepteerd en op 
grote schaal uitgevoerd. Oe transitie is nu in volle gang. Tot slot komt de transitie in een 
stadium van stabilisatie. Oe laatste projecten worden uitgevoerd en de maatschappij 
richt zich in op het nieuwe regime dat is ontstaan. 

De stad in de versnellingsfase 
Duurzame stedenbouw is ook te vangen in de theorie van transitiemanagement. 
De bestaande stad (het oude regime) moet de transitie maken naar een duurzame 
stad (het nieuwe regime). Aangenomen kan worden dat de stad zich nu tussen de 
aanloop- en opstartfase van de transitie bevindt. Oe problemen van de huidige stad 
worden vaak onderkend, maar toch nog niet algemeen geaccepteerd. Er wordt al 
wel geëxperimenteerd met duurzame technieken, maar deze zijn, op het totaal van 
projecten in Nederland gezien, nog schaars. Om de duurzame stad te bereiken, moet 
de transitie van de bestaande stad zo snel mogelijk in de versnellingsfase komen, 

waar investeren in duurzaamheid algemeen wordt en grote duurzame projecten 
worden uitgevoerd. Om een duurzame stad te worden moet Uden in en voorbij de 
opstartfase komen. Met experimenten en projecten moet er kennis opgedaan worden 
over de duurzame stad en moet het draagvlak onder de bevolking van Uden vergroot 
worden. De theorie van transitiemanagement beschrijft een aantal stappen om tot 
een gestructureerde aanpak van transitie te komen (Rotmans, 2003). 

Inrichten van de transitiearena 
Er moet bepaald worden wie de deelnemers zijn van de zogeheten 'transitiearena'. 
Welke actoren gaan met elkaar om de tafel zitten en welke motieven hebben ze? Oe 
deelnemers moeten tijdens de samenwerking over hun eigen vakgebied heen durven 
te kijken, autonoom zijn binnen de eigen organisatie en visionair zijn wat betreft het 
doel van de duurzame stad. Ze moeten het vermogen hebben de ontwikkelde visies 
binnen het eigen netwerk uiteen te zetten en uit te dragen. Belangrijk is dat de actoren 
de overtuiging hebben om aan een langlopend traject mee te doen. 

Ontwikkelen van een lange termijnvisie door inspirerende toekomstbeelden 
Oe transitie moet gestimuleerd worden door inspirerende, fantasierijke en innovatieve 
toekomstbeelden. Deze eindbeelden geven houvast en een richtpunt voor de 
toekomst. Het is belangrijk dat de toekomstbeelden naast een duurzame kant een 
sterke maatschappelijke factor hebben. Ze moeten laten zien dat de duurzame stad 
ook een meerwaarde heeft voor de bewoners en bezoekers van de stad en voor de 
lokale economie. 

Opzetten en uitvoeren van transitie-experimenten 
Om de transitie naar de duurzame stad op gang te brengen moeten er inspiratievolle 
experimenten uitgevoerd worden die de stad naar de versnellingsfase brengen. Deze 
experimenten moeten voorzien zijn van 'quick wins'. Elk project moet merkbare 
positieve effecten hebben voor de bewoners en bezoekers van de stad. Experimenten 
moeten daarnaast een relatief korte looptijd hebben, bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar. 
Een project moet niet te traag van start gaan of te lang duren, omdat dat de kracht 
uit het experiment haalt. Door de experimenten aan deze voorwaarden te laten 
voldoen, kan het draagvlak voor duurzaamheid vergroot worden. Tot slot moet er 
in de experimenten rekening gehouden worden met een meervoud van duurzame 
toekomsten. De experimenten zijn om te onderzoeken welke duurzame oplossing 
het beste aansluit bij de stad en een project hoeft dus niet direct de definitieve 
oplossing te zijn. De uiteindelijke duurzame stad kristalliseert zich uit gedurende het 
transitieproces. 

Monitoren en evalueren van het transitieproces 
Het effect van de experimenten moet steeds geëvalueerd worden om de voortgang 
van de transitie te controleren. Oe theorie van transitiemanagement stelt dat er 
expliciet leerdoelen geformuleerd moeten worden. 

Transitie-experimenten en toekomstbeelden in Uden 
Onderzoek naar duurzame toepassingen is in volle gang. Het is daarom niet te zeggen 
hoe de duurzame stad er precies uit gaat zien. Wel kunnen er nu al belangrijke stappen 
worden gezet. Door transitie-experimenten uit te voeren wordt een duurzaam Uden 
dichterbij gebracht. Oe verkende ecologische duurzaamheidsthema's kunnen hiervoor 
als leidraad dienen. In het vervolg van deze studie wordt per thema beschreven 
waarom de realisatie van duurzame toepassingen achter blijft en welke actoren 
een rol kunnen hebben in het transitieproces. Vervolgens worden per thema enkele 
transitie-experimenten voorgesteld. Naast een thema gerichte benadering is er ook 
een gebiedsgerichte benadering mogelijk waarbij meerdere ecologische thema's 
elkaar versterken. Ook hiervoor worden een aantal denkrichtingen voorgesteld. Het 
laatste deel van deze studie richt zich op het formuleren van een toekomstbeeld voor 
een duurzaam winkelcentrum in Uden in 2030. 



TRANSITIE NAAR DUURZAME ENERGIE 

Waarom de t ransitie niet plaatsvindt 

Bij de transitie van energie is het goed om onderscheid te maken tussen het 
aardgasverbruik voor de warmtevraag van woningen en het verbruik van elektriciteit, 
dat nu opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Het aardgasverbruik kan worden 
verminderd met technische ingrepen, zoals betere isolatie en installatie van een 
warmtepomp. De problematiek rondom elektriciteit is meer complex. Het besef dat 
het huidige energieverbruik van de mens niet houdbaar is, is grotendeels aanwezig, 
maar daarertegen neemt de afhankelijkheid van en de interesse in elektrische 
apparaten alsmaar toe. De beste oplossing zou zijn als de mensheid minder energie zou 
verbruiken, maar in de huidige maatschappij zal dat niet van de één op de andere dag 
gebeuren. Over de hele wereld zijn elektronische apparaten sociale statussymbolen. 
Dat geldt zowel in de rijke landen als in ontwikkelingslanden. Het verduurzamen van 
elektriciteitsverbruik moet daarom tweeledig gebeuren. Enerzijds moet er gewerkt 
worden aan het besef dat energie schaars is en dat zuinig omgaan met energie een 
noodzaak is. Dat is een langdurig proces en daarom moet anderzijds ook geïnvesteerd 
worden in duurzame opwekking van elektriciteit. Op deze manier kan er een zachte 
overgang naar een duurzame energiebalans gemaakt worden. 

Hoge investeringskosten en lange terugverdientijd 
Veel huiseigenaren zijn geïnteresseerd in duurzame energie, als hen dat een financiële 
besparing oplevert, maar doordat de investeringskosten vaak zo hoog zijn en de 
terugverdientijd lang, willen zij de investering niet doen. Ook is nog onduidelijk wat voor 
invloed bijvoorbeeld zonnepanelen hebben op de woningwaarde. Als de bewoners vijf 
jaar na aanleg besluit te verhuizen, kan de meerwaarde van de zonnepanelen en de 
toekomstige energiebesparing opgenomen worden in de vraagprijs. De restwaarde 
van energiezuinige initiatieven zijn nog niet algemeen en woningeneigenaren willen 
het risico niet nemen. 

Wachten op de nieuwste generatie 
Een veel gebruikt argument om nog niet te investeren in duurzame energie, is 
dat men wil wachten op de nieuwe generatie zonnepanelen, windmolentype of 
aardwarmtetechnologie, waarvan verwacht, maar vooral gehoopt, wordt dat het 
rendement vele malen groter zal zijn dan die van huidige modellen. Hoewel er nog 
steeds vooruitgang geboekt wordt, is de terugverdientijd van huidige technieken al 
ruim binnen de levensduur van het gebouw. 

Gemis van een leidend voorbeeld 
Er mist een maatschappelijke kartrekker die particulieren en bedrijven laat zien dat 
duurzame energie het investeren waard is. De rijksoverheid geeft niet het goede 
voorbeeld. Er wordt geen subsidie meer gegeven op opwekkers van duurzame energie 
en de regering zet zelf in op hedendaagse energiebronnen als aardgas en kernenergie 
waarvan de beperkingen en bewaren bekend zijn. Ook energieleveranciers doen 
weinig actief mee met het realiseren van duurzame energie. De aanbouw van 
nieuwe kolencentrales door NUON en ESSENT zijn bijvoorbeeld een gemiste kans om 
vooruitstrevend te zijn in duurzame energie. Overigens heeft de gemeente Uden sinds 
2011 een subsidieregeling voor zonnepanelen. 

Grootschalige projecten bemoeilijkt door particulier woningbezit 
Een woningcorporatie zou het eerste aanspreekpunt zijn om de woningen van de 
stad energiezuiniger te maken. Zij hebben een grote woningvoorraad. Als zij eenmaal 
overtuigd zijn, kan er een grote verbetering plaatsvinden in het energieverbruik in 
Uden. Helaas bezit de woningcorporatie in Uden slechts 25 procent van de woningen 
in de stad. De overige woningen zijn particulier bezit. Dit betekent dat er veel 
verschillende actoren zijn die overtuigd moeten worden. 

Esthetiek 
Tot slot een heel ander argument dat vaak genoemd wordt om niet te investeren in 
duurzame energie. Veel mensen lijken zonnepanelen op hun dak niet mooi en bij 
windmolens is de antipathie nog groter. Nieuwe varianten, zoals zonnepanelen in de 
vorm van een dakpan, komen op de markt, maar wat deze goedmaken in uitstraling, 
verliezen ze helaas vaak aan opbrengst en betaalbaarheid. 

Inrichten van de transitiearena 

De volgende actoren hebben een rol bij de energietransitie van de duurzame stad. 

Gemeente 
De gemeente kan natuurlijk subsidies uitgeven, maar wat veel belangrijker is, is dat de 
juiste 'mindset' aanwezig is in de stad. Enerzijds kan dit door zelf het goede voorbeeld 
te geven. Anderzijds kan de gemeente de actor zijn die groepen bij elkaar aan tafel 
brengt. 

Particuliere woningeigenaar 
Huiseigenaren zijn niet overtuigd van de financiële haalbaarheid en de meerwaarde 
voor hun woning. Toch zijn zij degenen die de transitie kunnen volbrengen. Hoe 
meer mensen investeren in duurzame energie, hoe eerder de meerwaarde van een 
energiezuinige woning doordringt tot de markt. 

UDEN- TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Woningcorporatie SVU 
De woningcorporatie SVU heeft het beheer over een groot aantal rijwoningen in Uden 
en is daardoor een belangrijke speler om het energieverbruik in de stad te verlagen. 

Energieleveranciers 
Energieleveranciers kunnen particuliere initiatieven ondersteunen door duurzame 
energie in te kopen en te leveren aan derden. Ook hebben zij de middelen en de 
kennis om grootschalig te investeren in duurzame energie. 
Fabrikanten van zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, etc. 
Er is veel informatie te vinden op internet, maar in het dagelijkse leven is er weinig 
zichtbaar over duurzame energie. Fabrikanten kunnen door informatie in de openbare 
ruimte aan te bieden, en daarmee hun producten promoten, ook diegenen bereiken 
die niet gericht naar informatie zoekt. 

Bedrijven en winkels 
De bedrijven in het industriegebied en de winkels in het centrum hebben grote 
platte daken waar nu niets mee gebeurd. De bedrijven kunnen de energie opgewekt 
door op het dak geplaatste zonnepanelen zelf gebruiken of doorverkopen aan de 
energieleverancier. Ook op andere terreinen dan zonnepanelen kunnen de bedrijven 
een bijdrage leveren aan de energievraag van de stad. Zo kan de restwarmte van deze 
bedrijven benut worden door de omliggende woonwijken. 

Particulier woningbezit •=:Sw ·-· ·----=-- 0 
Afb. 57. Koop- en huurwoningen in Uden 
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. [~onnepaneelleaseplan J 
1 0 Jaar onderhoud en garantie van leaseplan .. 

G en geen grote investerin9J 
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-
Afb. 58. Zonnepaneel-leaseplan om de kosten van zonnepanelen voor particulieren te spreiden 

Afb. 59. Oprichting van een lokaal private energiemaatschappij 
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Transitie-experimenten 

Voorbeeldwoningen op zichtlocaties in Uden 
Bestaande woningen op zichtbare locaties worden op verschillende manieren 
energiezuinig gemaakt. Vanaf de straat is er informatie beschikbaar, zodat passanten 
kunnen zien hoe er energie bespaard wordt en wat dit oplevert voor de huidige 
bewoners (meer comfort, financiële besparing, etc.). Het schetsen van een futuristisch 
beeld is interessant, maar de nadruk moet ook liggen op de uitvoerbaarheid. De 
gemeente kan helpen door goede zichtlocaties uit te zoeken en de bewoners van die 
panden te overtuigen mee te doen met dit experiment. 

Zonnepaneel-leaseplan 
Zonnepanelen zijn niet goedkoop om aan te schaffen. Er zou een regeling kunnen 
komen, waarbij de zonnepanelen worden voorgeschoten door de energie maatschappij, 
de gemeente of een andere partij . Ondanks de aanleg van de panelen blijft de 
energierekening in het begin even hoog. Elk jaar daalt de energierekening totdat 
de zonnepanelen zijn terugverdiend. Zo hoeft er door de woningbezitter geen grote 
investering te worden gedaan. 

Oprichting van een Jokaal private energiebedrijf 
Particuliere initiatieven voor lokale en duurzame stroomopwekking zijn kansrijk. Een 
lokaal energiebedrijf dat duurzame energie opwekt zou ook in Uden kunnen werken. 
Bestaande voorbeelden zijn "Texel Energie" (2600 klanten) en Noord-Hollandse 
Energie Coöperatie. De winst die zij halen uit het leveren van stroom, steken zij in 
nieuwe duurzame projecten. Een lokale energieleverancier biedt naast stroom ook 
klantvriendelijkheid. Door de kleinschaligheid is het mogelijk dat er persoonlijk contact 
is tussen klant en leverancier bij het kantoor in de stad. 

Bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak 
De daken van het industrieterrein zijn potentieel een ware energiecentrale. De 
energie die niet voor eigen gebruik nodig is, kan geleverd worden aan het stroomnet. 
De gemeente kan de actor zijn die bedrijven en energiemaatschappijen samen aan de 
tafel brengt. 

Duurzaamheidskiosk 
Informatieverstrekking is belangrijk om bewoners geïnteresseerd te maken in 
duurzame energie. De 'wat en hoe' van duurzame energie kan goed en overzichtelij k 
beschikbaar gesteld worden voor de inwoners van Uden bij een 'duurzaamheidskiosk' 
in het centrum. Hier kunnen bewoners alle informatie vinden over een energiezuinige 
woning en over leveranciers, subsidiemogelijkheden en vergunningsprocedures. De 
kiosk zelf is natuurlijk een voorbeeld van duurzaamheid in de praktijk. 

De SVU renoveert één volledige rij naoorlogse woningen als voorbeeld voor anderen 
De meest renovatieoplossingen voor naoorlogse woningen halen alleen hun potentieel 
als de volledige rij in één keer renoveert wordt. Omdat ook de rijwoningen in Uden 
voornamelijk koopwoningen zijn, moeten veel bewoners op dezelfde lijn gebracht 
worden. De SVU kan ter stimulans van die mensen één van hun eigen rijen woningen 
renoveren. 



TRANSITIE NAAR EEN 
DUURZAME WATERHUISHOUDING 

Waarom de t ransitie niet plaatsvindt 

Bij nieuwe woonwijken is regenwaterneutraal bouwen al regelmatig een thema. Bij de 
bestaande stad is dit veel minder het geval. 

Urgentie van een duurzame waterhuishouding wordt niet erkend 
Doordat de afvoer van regenwater niet zichtbaar is en er het grootste deel van de 
tijd geen overlast van regenwater wordt ervaren, is de urgentie van een duurzame 
waterhuishouding niet algemeen geaccepteerd. De relatie tussen biodiversiteit en 
regenwaterafvoer is niet bij iedereen bekend. Opvallend is dat als een keer de straat 
blank komt te staan door hevige regenval, er een roep klinkt voor een grotere riolering 
en meer overschorten. Dat is symptoombestrijding en geen oplossing van de oorzaak 
van het probleem. En ook die ingrepen brengen, net als bij het realiseren van een 
duurzame regenwaterafvoer, grote investeringen met zich mee. 

De verhouding tussen kosten en baten is complex 
De kosten van een duurzame waterhuishouding bestaat voornamelijk uit het kosten 
van het openbreken van straten om de riolering aan te passen of te vervangen 
en de kosten van een waterpasserende bestrating. De baten bestaan uit een 
kostenbesparing aan waterzuivering, doordat er minder water wordt afgevoerd, en 
een kostenbesparing door minder wateroverlast . Er zijn meer positieve effecten van 
een duurzame waterhuishouding, maar die zijn moeilijker financieel uit te drukken, 
zoals de stijging van het grondwaterniveau, een grotere biodiversiteit en het vergroten 
van onze drinkwatervoorraad. Het probleem is dat degene die de kosten maakt, niet 
direct de baten hiervan ervaart. 

Inrichten van de transitiearena 

De volgende actoren nemen deel aan de transitie van regenwaterhuishouding. 

Bewoners 
Bewoners hebben een groot aandeel in de huidige omgang met regenwater. Steeds 
meer tuinen worden betegeld, waardoor ook het regenwater dat daar valt niet meer 
infiltreert in de bodem maar wordt afgevoerd. Het afkoppelen van het dak en het 
opvangen van regenwater in de tuin is technisch eenvoudig en niet duur. De meeste 
woningen in Uden hebben een voor- en achtertuin, waardoor de vereiste capaciteit in 
veel gevallen aanwezig zal zijn. 

Bedrijven 
Ook bedrijven kunnen op eenvoudige manieren hun daken en terreinen afkoppelen. 
Het bedrijventerrein gezamenlijk kan samen met de gemeente ook voor een 
grootschalige oplossing kiezen. Er kan een regenwatersysteem komen, bijvoorbeeld 
met wadi's of oppervlaktewater, dat de uitstraling van het industriegebied verbeterd. 

Natuurbeschermingsorganisaties 
De winst die behaald wordt met een duurzame waterhuishouding ligt voor een groot 
deel buiten de stad. In de omliggende natuurgebieden stijgt de grondwaterstand, 
wat leidt tot een verbeterde flora en fauna. Belangenorganisaties hebben een 
belangrijke functie om andere actoren te blijven overtuigen van het van een duurzame 
waterhuishouding. 

Gemeente 
Voor de transitie naar een duurzame waterhuishouding is de gemeente een 
belangrijke partner. De gemeente is degene die de straten in de stad om kan vormen 
met infiltratiemogelijkheden, zoals waterpasserende bestrating. 

UDEN -TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 60. De platte daken van bedrijfspanden biedt grote kansen voor zonne-energie 
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I Regenwaterinfiltratie I 
Een kwaliteitsverbeterin voor de straat en haar bewoners 

Afb. 61. legerlijk met de afgekoppeling van de riolering wordt de wijk Zoggel aantrekkelijker gemaakt voor fietsers 
en voetgangers 

sa 

Transitie-experimenten 

De wijk Zoggel wordt afgekoppeld van het riool 
De wijk Zoggel in het zuiden van Uden loopt bij extreme regenval onder. In plaats 
van de aanleg van extra overschotten kan hier worden geëxperimenteerd met 
waterpasserende bestrating, wadi's en andere mogelijkheden. Dit kan ook direct een 
aanleiding zijn om de straten geschikter te maken voor langzaam verkeer. Hierdoor 
wordt een bestaand probleem duurzaam opgelost en krijgt de straat meer waarde 
voor bewoners van de wijk. 

Voorbeeldtuinen 
Er zijn veel mogelijkheden om regenwater op een aantrekkelij ke manier op te vangen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een vijver of met een slootjespatroon door de tuin waar 
kinderen dammetjes in kunnen bouwen. Regenwater kan zo een toegevoegd element 
zijn in de tuin. Bewoners kunnen bekend gemaakt worden met deze mogelij kheden 
door, net als bij energie, enkele voorbeeldwoningen te realiseren. 

Rioolrechtkorting in ruil voor een infiltratiebak/regenton 
Het laten infiltreren van regenwater scheelt geld en energie bij de waterzuivering. 
Deze besparing zou teruggegeven kunnen worden aan diegenen die zich inzetten voor 
een duurzame waterhuishouding. Bijvoorbeeld in de vorm van een korting op het 
rioolrecht als een bewoner een regenton of infiltratiemogelijkheid aanlegt. 

Waterplein 
De opvang van regenwater kan een centrale plek krijgen in de openbare ruimte in 
de vorm van een waterplein. De regen wordt op dit plein gebufferd en er ontstaat 
een dynamische plek, waarbij het waterplein verandert van beeld en functie als het 
geregend heeft. 

Afb. 62, 63, 64. Waterpleinontwerp in Rotterdam door De U rbanisten 



TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME BIODIVERSITEIT 

Waarom de transitie niet plaatsvindt 

Er zijn talrijke artikelen, boeken en websites geschreven over de baten van een 
groene omgeving en dat groen meer oplevert dan de kosten ervan. Toch wordt dat 
niet algemeen geaccepteerd door de overheid en door projectontwikkelaars. Er 
wordt vooral bezuinigd op de groene ruimte en dus ook op de biodiversiteit. Het 
huidige beleid van de rijksoverheid op het gebied van de ecologische verbindingszone 
illustreert dit. 

Het belang van biodiversiteit in de woonomgeving wordt niet onderkend 
ledereen is het er wel in meer en mindere mate over eens dat de biodiversiteit in de 
wereld beschermd moet worden en dat de mens in sterke mate afhankelijk is van 
de biodiversiteit, bijvoorbeeld voor medicijnen die veelal plantaardig zijn of voor de 
voedselvoorziening. Maar dat het nodig is om de biodiversiteit in de directe omgeving 
te beschermen wordt minder onderkend. De biodiversiteit in de stad spreekt minder 
tot de verbeelding dan bijvoorbeeld de oerwouden van Borneo. De gebruiksfunctie 
van het groen staat in de stad centraal en het is moeilijk betrokkenen mee te krijgen in 
het belang van ecologisch groen. 

Besparen op groenbeheer 
Gemeenten willen vooral zo min mogelijk kosten maken aan het beheer van 
het openbaar groen. Het vergroten van de groenstructuur ten behoeve van de 
biodiversiteit, waarbij de gemeente het beheer voor haar rekening neemt, gaat 
rechtstreeks in tegen het huidige beleid van gemeenten. Er moet dus gezocht worden 
naar alternatieve financieringsmogelijkheden. 

Weinig behoud van natuurwaarden bij nieuwbouwprojecten 
Ondanks mooie conceptkaarten met groene pijlen, wordt er in de praktijk weinig 
gekeken naar de natuurwaarden in en rondom nieuwbouwlocaties. Langzaam 
verkeerroutes worden nog wel aangesloten bij de wandelroutes in bestaande 
groengebieden, maar een ecologische verbinding wordt nauwelijks gelegd. Bij de 
bouw van een nieuwe wijk wordt het aanwezig groen vervangen door nieuw groen. De 
natuur moet dus eigenlijk opnieuw beginnen in plaats van dat de nieuwe ontwikkeling 
de al aanwezige natuurwaarden versterkt. 

Inrichten van de transitiearena 

De volgende actoren hebben een rol bij de transitie naar een duurzame biodiversiteit. 

Bewoners 
Een uitbreiding van de groenstructuur biedt voor omwonenden veel 
toegevoegde waarde, zoals een prettigere straat, een hogere woningwaarde en 
recreatiemogelijkheden. Bewoners kunnen naast de rol van gebruiker ook een actieve 
rol spelen als beheerder van het groen en zo dus een stuk verantwoordelijkheid op 
zich nemen voor de eigen leefomgeving. Op verschillende plekken in Nederland is 
zelfbeheer succesvol. Bijvoorbeeld in de wijk Witte Vrouwen in Utrecht. Een stenige 
omgeving is groener en kleurrijker gemaakt door 150 plantenbakken te plaatsen, die 
beheerd worden door de straatbewoners.1 

Gemeente 
De gemeente is beheerder van het openbare groen in de stad. Het beheren van groen 
kost veel geld en geld moet momenteel anders verdeeld worden. Toch erkent de 
gemeente de meerwaarde van groen en dat moet ze blijven doen. Een groene stad 
trekt bewoners en toeristen aan. Als opdrachtgever kan de gemeente een rol spelen 
door eisen te stellen aan nieuwbouwprojecten. 

Bedrijven 
Bedrijven hebben baat bij een groene omgeving. De uitstraling van hun bedrijf wordt 
er beter van, werknemers zijn gezonder en werken meer geconcentreerd. Het is voor 
bedrijven dus zinvol om te investeren in de groenheid van de omgeving. 

Tuincentra 
Tuincentra zouden wellicht een bijdrage kunnen leveren aan de groene invulling van 
de openbare ruimte door hun producten in de openbare ruimte te laten groeien. De 
stad als tuincentrum als het ware. 

Natuurbeschermingsorganisaties 
Met hun kennis en expertise zijn zij degenen die het belang van biodiversiteit blijven 
benadrukken. Ook op het gebied van natuureducatie is voor hen een grotere rol 
weggelegd. 

Projectontwikkelaars 
Projectontwikkelaars kunnen de duurzame groei van de stad ondersteunen en in hun 
bouwprojecten duurzaamheid na streven. Energiezuinig bouwen is in opkomst, maar 
ook op het gebied van groen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren. 

Transitie-experimenten 

Buurtkruidentuin 
In de buurtkruidentuin kunnen mensen kruiden plukken voor eigen gebruik. Hierdoor 
krijgt het extra groen ook een gebruiksfunctie voor omwonenden. De buurtkruidentuin 
wordt beheerd door de bewoners uit de directe omgeving. Bij de kruiden wordt 
informatie gegeven over de verschillende toepassingen van het kruid. De gezamenlijke 
tuin kan stimulerend werken op het contact tussen bewoners. 

Lokale biologische producten worden verkocht op de markt 
Op de markt kan een kraam komen te staan waar lokale, biologische en ambachtelijke 
producten verkocht worden. Er kan bijvoorbeeld honing van de stadsbijenhouderei 
verkocht worden of lokaal geteelde groente en kruiden. De marktkraam is een display 
van de kracht van de omgeving en stimuleert de lokale economie. 

Schooltuinen 
Zorgdragen voor de natuur begint bij educatie. Al op de basisschool kunnen kinderen 
leren dat de natuur niet alleen biologisch waardevol is, maar ook belangrijk voor het 
menselijk leven en dat het leuk is om in het groen bezig te zijn. leder basisschoolkind 
zou moeten ervaren hoe er iets moois kan groeien uit iets dat je een tijdje daarvoor 
hebt geplant. 

Straatgroen in beheer van bewoners 
Groen in beheer geven van bewoners zou een manier kunnen zijn om de kosten van 
openbaar groen terug te dringen. De verantwoordelijkheid voor het groen in de straat 
wordt gedeeld tussen de bewoners van die straat. Er moet dan wel een groenbehoefte 
zijn van bewoners. 

Voorbeeldwoningen 
In de stad kunnen voorbeeldwoningen bewoners en bezoekers van Uden de vele 
mogelijkheden laten zien van groene daken, groene gevels en een ecologisch beheerde 
tuin. 

Noten 
1. www.wittevrouwen.nl/plantenbak/- 05-01-2010 
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Afb. 65. In de schooltuin leren kinderen over de werking van de natuur 

van de 150 plantenbakken die worden beheerd door buurtbewoners in 
de wijk Witte Vrouwen, Utrecht 
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Afb. 67. De buurtkruidentuin is een plek waar bewoners kruiden kunnen plukken, maar ook een ontmoetings
ruimte voor bewoners om bijvoorbeeld recepten uit te wisselen 

Afb. 68. Voorbeeldwoning van biodiversiteit en duurzame energie 
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TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME MOBILITEIT 

Waarom de transitie niet plaatsvindt 

Met het aanleggen van degelijke fietspaden en de HOV-aansluiting is duurzame 
mobiliteit in Uden nog niet bereikt. Maatregelen om autogebruik af te laten nemen, 
stuiten op hevig verzet. Duurzame mobiliteit is daarom zeker een thema dat stap voor 
stap draagvlak moet krijgen onder de bevolking en het bestuur van de stad. 

Winkels en bedrijven zetten in op autobereikbaarheid 
De gedachte dat er aan automobilisten meer verdiend wordt dan aan fietsers is 
hardnekkig. Het is waar dat automobilisten per bezoek meer uitgeven, maar fietsers 
hebben een hogere bezoekfrequentie en kunnen dus vaker verleid worden aankopen 
te doen. Uit onderzoek blijkt dat tot een afstand van 2,5 kilometer supermarkten 
meer verdienen aan langzaam verkeer dan aan automobilisten (SOAB, 2010). 
Ander onderzoek toont aan dat de omzet van winkels niet afhankelijk is van de 
parkeertarieven, maar van de kwaliteit van het winkelcentrum. Toch zijn winkeliers fel 
gekant tegen autobeperkende maatregelen. 

Gemeenten zetten in op autobereikbaarheid 
De gemeente richt zich ook op de automobilist. Zij vergroot de bedrijfsgebieden die 
praktisch alleen met de auto te bereiken zijn, investeert niet in openbaarvervoeren geeft 
de auto in de stad alle ruimte. Het winkelcent rum van Uden, en daarmee de economie 
van de stad, is momenteel afhankelijk van de automobilist. Bij dit autogerichte beleid 
zijn er ook veel bijkomende kosten, die voor rekening komen van de gemeente, zoals 
wegonderhoud en de reservering van grond voor parkeermogelijkheid. De vraag is of 
het wel eerlijk is, dat de winst van het winkelcentrum voor een belangrijk deel naar 
(inter-)nationale winkelketens gaat, terwij l de Udense gemeenschap de kosten draagt. 

Openbaar vervoer is geen alternatief 
Het huidige OV-netwerk is in Uden onder de maat. Het kan niet concurreren met de 
auto. De auto kan overal komen, terwijl grote delen van de stad geen bushalte in de 
buurt hebben. Om autogebruik terug te dringen, moeten er uitbreidingen gedaan 
worden of goede alternatieven komen. 

Onenigheid over omgang met autoafhankelijk 
Aan de ene kant staat een groep die beweert dat mensen niet hun auto willen laten 
staan en dat een stad gericht op langzaam verkeer mensen en bedrijven zal afschrikken. 
Aan de andere kant staat een groep die j uist wijst op de positieve punten van een 
leefbaardere stad met een gezondere bevolking. Door transitie-experimenten moet 
de eerste groep verschuiven in de richting van de andere groep. 

Inrichten van de transitiearena 

De volgende actoren spelen een rol bij de transitie naar een duurzame mobiliteit. 

Bewoners van de stad 
Bewoners hebben grote baten bij een stad ingericht voor fietsen en wandelen. Zij 
zullen leven in een schone, gezonde omgeving en hebben alle voorzieningen die ze 
nodig hebben in de buurt. Maar deze bewoners zijn tegelij kertijd degenen die hun 
auto niet willen opgeven. Bewoners willen een autovrije omgeving, maar wel met 
twee eigen auto's voor de deur. 

Bezoekers van de stad 
Het winkelcentrum van de stad is grotendeels afhankelijk van bezoekers van buiten de 
stad, die voornamelijk met de auto komen. In de transitie naar duurzame mobiliteit 
moeten deze mensen gestimuleerd worden met een milieuvriendelijk vervoersmiddel 
naar Uden toe te gaan. 



Winkeliers 
Winkeliers kunnen hun verantwoordelijkheid nemen in het stimuleren van een 
duurzame mobiliteit. Winkeliers kunnen bijdragen door bijvoorbeeld een bezorgdienst 
te starten of een actie te doen waarbij klanten worden beloond als zij met de fiets 
komen. 

De gemeente 
De gemeente moet het autogerichte beleid laten vieren en meer investeren in 
langzaam verkeer. Niet elke bewoner heeft de mogelijkheid om alles met de auto te 
doen, zoals ouderen en jongeren. Het is een taak van de gemeente om te zorgen voor 
een goed alternatief in de vorm van fietsmogelijkheden en openbaar vervoer. 

Fietsersbond/Rover/ANWB/Vei/ig Verkeer Nederland/Fietsberaad 
Organisaties als de fietsersbond hebben ze een groot netwerk van gebruikers dat 
geraadpleegd kan worden. Zij maken inzichtelijk waar hun doelgroep behoefte aan 
heeft en deze organisaties kunnen dus een klankbord zijn voor de gemeente. Ook 
komen deze organisaties regelmatig met nieuwe initiatieven en onderzoeksresultaten 
op het gebied van mobiliteit. 

Openbaar vervoersbedrijven 
Het openbaar vervoersbedrijf zou in kunnen springen op de stijgende benzineprijzen 
door een goed alternatief aan te bieden. Helaas stijgen de prijzen van het openbaar 
vervoer de laatste jaren harder dan de prijs van benzine. 

Transitie-experimenten 

Een wijkingerichten voor langzaam verkeer 
Als experiment zou één wijk ingericht kunnen worden als fiets- en wandelwijk. Hier 
wordt langzaam verkeer gestimuleerd en autogebruik ontmoedigd. De nadruk van 
het ontwerp moet liggen op het creëren van een prettige woonomgeving, die minder 
gedomineerd wordt door de auto, zodat bewoners de positieve effecten van een 
omgeving gericht op langzaam verkeer ervaren. 

Bezorgservice voor de binnenstad 
Een goede bezorgdienst kan er voor zorgen dat mensen minder de auto gebruiken. 
Het is voor mensen dan niet meer nodig om grote dozen of tassen te tillen. De 
bezorgdienst kan gebruik maken van elektrisch aangedragen bakfietsen of auto's. 
Winkeliers kunnen hun voorraad stallen bij het distributiepunt waardoor er meer 
winkeloppervlak beschikbaar komt voor de display van artikelen. 

Fijnmazig secundair OV-netwerk met aansluiting op HOVen huurfietssysteem 
Er kan een openbaar vervoersysteem komen dat met verschillende routes en 
verschillende schalen werkt. Het formaat van het voertuig is afhankelijk van de grote 
van de afstand en het aantal te verwachte reizigers. De routes sluiten op elkaar aan en 
overstappen is eenvoudig, snel en goedkoop. 

Parkeervelden als energieopwekkers 
Parkeervelden zijn in beeldende vorm de tegenpool van duurzaamheid. Maar deze 
gebieden kunnen ook een ander beeld oproepen als zij juist een bijdrage gaan 
leveren aan de duurzame stad. Boven de parkeerplaatsen kan een constructie 
met zonnepanelen geplaatst worden, waardoor het onduurzame parkeerveld een 
duurzame functie krijgt. 

Promotie van bagagekarretjes en bakfietsen 
Bakfietsen en bagagekarretjes die achter de fiets gehangen kunnen worden, zijn 
een manier om bewoners meer de fiets te laten gebruiken. Als bewoners hun 
benzineverbruik beter bij hielden, zouden ze zien dat het gebruik van een bakfiets of 
bagagekarretje veel geld bespaard. En omdat bezoekers met een bagagekarretje over 
het algemeen meer uitgeven, is dit dus ook interessant voor winkels. 

Noten 

1. www.verkeersnet.nl/4103/fietskar-van-ah-bevalt-goed/ (01-04-2011) 

UDEN- TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 69. Het parkeerterrein als opwekker van duurzame energie 

Afb. 70. Een wijk ingericht voor langzaam verkeer 
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I Gekoppeld OV-systeem I 
I Dicht bij huis: Flexibel en informeel! Naar de stad: Snel en regelmatig 

Afb. 71. Fijnmazig secundair OV-netwerk met aansluiting op HOVen huurfietssysteem 
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Afb. 72. Bezorgservice van de winkels in Uden voor verspreiding van goederen in de stad 
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TRANSITIE NAAR DUURZAAM TRANSPORT 

Waarom de transitie niet plaatsvindt 

Het aandeel van transport via de weg neemt nog steeds toe, terwijl deze wijze van 
transport meer energie verbruikt en meer vervuiling veroorzaakt dan vervoer via 
water of spoor. 

Vervoer over de weg is het meest flexibel met lage kosten 
Ondanks dat de brandstofprijzen stijgen, is vervoer over land nog altijd goedkoper dan 
via spoor en water. Daarbij is de bewegingsvrijheid erg belangrijk. De vrachtauto is 
niet gebonden aan vaste routes en kan overal komen. Het instellen van milieuzones in 
de steden is een eerste stap om transport met vrachtauto's te beperken. De bierboot 
in Utrecht laat zien hoe vervoer over water daardoor weer interessant kan worden. 

De economie bundelt zich rondom de snelwegen 
Terwijl oude binnenstedelijke industrieterreinen leeg komen te staan, verschijnen 
er langs de snelweg steeds meer bedrijfspanden. Ook in Uden komen twee nieuwe 
industrieterreinen langs de ASO te liggen. Doordeze ontwikkeling is een afhankelijkheid 
ontstaan ten opzichte van de snelweg. Voor een stad als Uden, dat geen beschikking 
heeft over een waterweg of spoorlijn, is de snelweg een echte economische ader. 

Bedrijven werken te weinig samen op het gebied van transport 
Bedrijven hebben ieder hun eigen vrachtautovloot. Hun eigen transportketen hebben 
ze waarschijnlijk al geoptimaliseerd, maar met samenwerking tussen bedrijven kan 
wellicht meer milieu- en financiële winst gemaakt worden. 

Inrichten van de transitiearena 

De volgende actoren doen mee met de transitie naar een duurzaam transport. 

Bedrijven op de industrieterreinen van Uden 
De bedrijven in Uden zijn vanzelfsprekend een belangrijke actor om duurzaam 
transport te real iseren. De bedrijven zouden zich in moeten zetten om het aantal 
t ransportkilometers af te laten nemen. Een intensieve samenwerking op het gebied 
van transport biedt grote mogelijkheden. 

Gemeente 
De gemeente kan de partij zijn die de bedrijven in Uden rond de tafel brengt en hen 
stimuleert te investeren in duurzaam transport en duurzaamheid in het algemeen. 
Daarnaast kan de gemeente zelf een bijdrage leveren door bij aanbestedingen of 
opdrachten te kijken naar ondernemers uit de directe omgeving. 

Winkeliers 
Winkeliers kunnen het aantal transportkilometers verminderen door meer lokale 
producten aan te bieden. Een zelfstandige winkel, zoals een gespecialiseerde 
eenmanszaak kan dit makkelijker realiseren dan een winkel die onderdeel is van 
een (inter-) nationale winkelketen en dus gebonden is aan een vast assortiment. Het 
stimuleren van vrijgevestigde winkels in Uden is daarom belangrijk. 

Transportbedrijven 
Er vindt vrijwel geen vernieuwing plaats in de transportsector op het gebied van 
energiezuinig transport. Het toenemende aantal milieuzones zijn een stimulans voor 
transportbedrijven om hun vrachtwagenvloot te vernieuwen, maar nog beter is het als 
zij dat vanuit zichzelf zouden doen. 



Transitie-experimenten 

Duurzame distributie van goederen naar de binnenstad en de industrieterreinen 
Om het aantal vrachtwagenkilometers in Uden af te laten nemen, zou een 
distributiecentrum aan de rand van de stad een eerste verbetering zijn. Vanuit daar 
kan met elektrische vrachtwagens of een buizentransportsysteem de producten bij de 
bedrijven verder in de stad afgeleverd worden. Door een distributiepunt aan de rand 
van de stad te plaatsen wordt de uitstoot van fijnstof en verkeers- en geluidsoverlast 
in de bebouwde kom verminderd. Verder in de toekomst zou dit een geautomatiseerd 
buizensysteem kunnen zijn, dat boven- of ondergronds de industrieterrein met elkaar 
verbindt. 

Stimuleren aanbod van lokale producten 
Gekeken kan worden welke lokale producten zich in en rondom Uden bevinden en 
hoe deze lokaal/regionaal gepromoot kunnen worden. Sommige lokale producten en 
diensten kunnen wellicht bij elkaar gebracht worden, zoals de houtzagerij van Uden 
en een lokale houtbewerker of meubelmaker. Deze lokale producten zouden in een 
gezamenlijk winkelpand of op de markt aangeprezen en verkocht kunnen worden. 

Herstel van de treinverbinding tussen Uden & Boxtel 
Vervoer over spoor is minder vervuilend dan over de weg. Tussen Uden en Boxtel 
ligt een oud spoorwegtracé, genaamd het 'Duits lijntje'. Deze spoorlijn verbond 
Boxtel met het Duitse Wesel en is ontmanteld voor de sterke groei van inwoners 
van de aanliggende plaatsen als Uden en Veghel. Dit spoor kan mogelijk rendabel 
hersteld worden voor goederenvervoer. Een kanttekening die daarbij gemaakt moet 
worden, is dat het huidige spoorwegtracé onderdeel is geworden van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Verder onderzoek moet aantonen of de baten van het herstel van de 
spoorverbinding opwegen tegen de ecologische verliezen. 

Afb. 73. Uden: lokale houtzagerij 

UDEN- TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 74. Lokale en biologische producten op de Markt van Uden 

Afb. 7S. Duurzame distributie van goederen naar de binnenstad en de industrieterreinen 
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GECOMBINEERDE ONTWIKKELINGEN 

Soms is het beter om niet vanuit een enkel ecologisch thema te redeneren, maar 
te zoeken naar een combinatie van thema's waardoor er een extra robuuste 
structuur gecreëerd kan worden. Door het combineren van factoren kunnen niet 
alleen realisatiekosten gedeeld worden, maar kunnen ook sociale factoren sterker 
terugkomen in het eindresultaat. Hieronder volgen enkele voorbeelden van zulke 
gecombineerde ontwikkelingen . 

Combineren van groen en waterstructuur 
Groen en water gaan goed samen. Zowel investeren in groen als investeren in 
wateropvang/infiltratie wordt met argusogen bekeken. De baten zijn moeilijk zichtbaar, 
terwijl de realisatie- en beheerskosten dat duidelijk wel zijn. Bij het combineren van 
groen en water heb je maar één keer de realisatiekosten, terwijl de beheerskosten 
lager kunnen zijn, omdat gebruik en beheer van groen en water beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Het combineren van groen en water heeft als voordeel dat 
er ruimtes gemaakt kunnen worden met een hogere verblijfskwaliteit. Groene ruimtes 
met aanwezigheid van oppervlaktewater worden als zeer waardevol ervaren. Door de 
twee thema's te koppelen kunnen er robuustere verbindingen gelegd worden die een 
grote meerwaarde bieden voor zowel de bewoners als de biodiversiteit in de stad. 

Een duurzaam industriegebied 
De industriegebieden van Uden kunnen een grote verbeteringslag maken op het gebied 
van duurzaamheid. Hier kunnen meerdere ecologische, maar ook economische en 
sociale thema's bij elkaar komen. Met het investeren in duurzame energie, bijvoorbeeld 
via zonnepanelen of restwarmte, kan het industriegebied een positieve bijdrage 
leveren aan de stad. Daarnaast kan door het vergroten van groen voor biodiversiteit 
en waterhuishouding niet alleen het milieu geholpen worden. Het industrieterrein kan 
een groene wig zijn die de stad met het buitengebied verbindt . Die groene wig levert 
ook een bijdrage als recreatie route. De bedrijven in het industriegebied hebben ook 
baat bij een duurzame omgeving. Hun bedrijven krijgen een betere uitstraling en hun 
werknemers zijn productiever. Op het gebied van mobiliteit en transport kunnen de 
industriegebieden investeren in kortere en slimmere transportketens, die niet alleen 
transportkilometers besparen, maar die ook financieel aantrekkelijk zijn. 

Langzaam verkeer, groen en recreatieve routes 
Het inrichten van de stad als gebied waar langzaam verkeer de boventoon voert, 
is een belangrijk streven voor de duurzame stad. Maar dit is ook een zeer lastig 
doel. De structuur kan alleen tot stand komen als zij overduidelijk een meerwaarde 
heeft voor de bewoners van Uden. Om die meerwaarde te garanderen, kan de 
langzaamverkeerstructuur gekoppeld zijn aan de recreatieve groene routes in de stad. 
Bewoners kunnen vanaf huis via directe aantrekkelijke routes zonder barrières naar 
de recreatiegebieden rondom de stad, zoals de Bedafse bergen, de Maashorst of de 
Kleuter. En ook bezoekers zouden met een leenfiets vanuit het centrum eenvoudig en 
op een prettige manier de recreatiegebieden kunnen bereiken. Zo wordt de sociale en 
economische waarde van groen en recreatieve routes gebruikt om de automobiliteit 
te verminderen. 

Een duurzame woonwijk 
In de stad kan een bestaande wijk omgevormd worden tot duurzame wijk. Hiervoor 
moet er wel veel gebeuren op veel verschillende gebieden, maar het idee is dat als één 
wijk is omgevormd, andere wijken kunnen volgen. De duurzame wijk moet voldoen aan 
de vijfecologische thema's. Om daaraan te voldoen moet de wijk beschikken over eigen 
voorzieningen voor dagelijkse benodigdheden, zoals een supermarkt en basisschool, 
zodat fietsen en wandelen onder de bewoners gestimuleerd wordt. De groenstructuur 
moet geoptimaliseerd zijn en het regenwater dat in de wijk valt, infiltreert in de bodem. 

Bewoners worden gestimuleerd om met de fiets of het openbaar vervoer naar werk te 
gaan en hun huizen zijn minstens passief qua energieverbruik, maar het liefst leveren 
ze zelfs energie. Ook de samenhang in de buurt en het bevorderen van contact tussen 
buurtgenoten kan onderdeel zijn van de duurzame wijk. 

Een duurzaam winkelcentrum 
Het winkelcentrum van Uden is een plek waar alle duurzaamheidthema's bij elkaar 
kunnen komen. Er is een nauwelijks groen aanwezig en vrijwel al het regenwater wordt 
afgevoerd met het afvalwater. Bezoekers van het winkelcentrum komen voornamelijk 
met de auto en er wordt veel energie verbruikt voor de verlichting en verwarming 
van de winkels en de verlichting van de openbare ruimte. Daarnaast is de aanvoer van 
goederen problematisch met vrachtauto's die door de krappe winkelstraten rijden. Ten 
slotte is het winkelcentrum natuurlijk de plek waar het meest geconsumeerd wordt, 
wat veel afval met zich meebrengt. Kortom: het winkelcentrum is een plek waar veel 
verbeterd kan worden. Het winkelcentrum kan daarbij een voorbeeld zijn voor de 
regio. Met 140.000 bezoekers per week bereikt het winkelcentrum een hoop mensen 
die allemaal de positieve effecten van duurzaamheid kunnen ervaren. Door de grote 
mogelijkheden die zich in het winkelcentrum bevinden, is deze gebiedsantwikkeling 
verder uitgewerkt. 



TOEKOMSTBEELD VAN EEN 
DUURZAAM CENTRUM 

Een duurzaam winkelcentrum en de rol van de stedenbouwkundige 

Op het gebied van de vijf ecologische thema's kan er in het centrum van Uden 
veel verbeterd worden, maar er zijn ook andere aspecten van duurzaamheid die 
aan de orde moeten komen. Zoals het aanbieden van 'fair trade' producten in een 
duurzame verpakking, de afvalproductie van de bezoekers en het materiaalgebruik 
van de inrichting van de openbare ruimte. Duurzaamheid wordt bereikt als rekening 
gehouden is met ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Een duurzaam 
winkelcentrum draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maarook aan een verbetering 
van de verblijfsruimte, versterking van de identiteit van het Udense centrum en aan de 
lokale economie. Winkelen is een echte vrijetijdsbezigheid en dat zal in de toekomst · 
alleen maar meer zo zijn. Via internet is alles thuis te bezorgen en mensen gaan naar 
een winkelcentrum om er even tussenuit te zijn. Naast een onderscheidend aanbod 
en bereikbaarheid is de omgevingskwaliteit en de sfeer van het centrum dus erg 
belangrijk om bezoekers aan te trekken. Duurzaamheid kan een hulpmiddel zijn om 
het winkelgebied aantrekkelijker te maken. 

Het rea liseren van een duurzaam winkelcentrum is een complexe opgave dat niet van 
de ene op andere dag gerealiseerd kan worden. Om de transitie naar een duurzaam 
centrum in gang te zetten, moeten er een aantal kerndoelen vastgesteld worden die 
de kartrekker zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling. De stedenbouwkundige 
kan onderzoeken welke kerndoelen gesteld zouden moeten worden om vervolgens 
een visie opstellen voor het winkelcentrum van de toekomst. Toekomstbeelden 
communiceren deze visie. 

Om er achter te komen waar in het centrum van Uden de prioriteit van duurzaamheid 
in eerste instantie moet liggen en wat de mogelijkheden zijn, is een analyse gemaakt 
van hoe het centrum van Uden er nu voorstaat. Vervolgens is een visie gevormd 
over hoe het centrum eruit zou moeten zien in 2030. Daarna is aangegeven welke 
veranderingen de gemeente nu zou moeten doorvoeren om de transitie naar een 
duurzaam winkelcentrum te starten en wordt er een blik geworpen op het centrum in 
2050. Maar eerst wordt een impressie gegeven van het huidige winkelcentrum. 

UDEN - TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 76. Overzichtskaart met de functies in het centrum van Uden 
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Afb 77. Het centrum van Uden 
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Impressie Uden Centrum 

Opvallend aan het centrum van Uden is de grote overheersing van (voorzieningen voor) 
de auto. Steeds komt de bezoeker een nieuw parkeerterrein tegen. Oe aanwezigheid 
van de auto is te verklaren door de regionale functie van Uden, maar is vanuit 
duurzaamheidsoogpunt negatief. Ook valt op dat er weing voorzieningen zijn om het 
verblijf voor bezoekers aangenamer te maken. Er zijn nauwelijks sfeervolle plekken 
waar de bezoeker even kan zitten en mensen kijken. Ook is de bebouwing weinig 
aansprekend en niet locatiespeciftek. Dit centrum zou daarom overal in Nederland 
kunnen staan. Er is weinig groen aanwezig, maar wel grote bomenrijen op de Markt 
en de Markstraat. In de zomer zorgen deze bomen voor een aantrekkelijk beeld, maar 
er is een groot contrast met het beeld in de winter . 

Afb. 78. Uden: de Marktstraat in de zomer 

I 

Afb. 79. Uden: de Marktstraat in de winter 
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Afb. 80. Uden: de Markt is een parkeerterrein Afb. 81. Uden: deze zitplek is niet uitnodigend voor bezoekers Afb. 82. Uden: weinig originele nieuwbouw rondom het Brabantplein 

Afb. 83. Uden: Marktstraat, de hoofdwinkelstraat, is vooral een verkeerruimte Afb. 84. Uden: de bevoorradingsstraten zijn vanaf de winkelstraten zichtbaar Afb. 85. Uden: de passage van de Oranjestraat naar Marktstraat is niet uitnodigend 
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Afb. 86. De huidige groenstructuur. Op de bomenrijen na is er nauwelijks groene ruimte in het centrum van Uden 
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Biodiversiteit 
Huidige groenstructuur 

• Openbaar groen 
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Biodiversiteit 

Het huidige winkelcentrum levert een beperkte bijdrage aan de biodiversiteit in de 
stad. Het enige groen in het centrum bestaat uit straatbomen. De bomenrijen op de 
Markt en in de Marktstraat bestaan uit linden van 150 jaar oud. Deze moeten natuurlijk 
behouden blijven. Het centrum kan een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit 
door plaats te bieden aan een gevarieerde flora waar insecten en vogels op af komen. 

De meeste winst voor de biodiversiteit kan gehaald worden door alle platte gebouwen 
van een groen dak te voorzien. Hierdoor wordt het groenoppervlak aanzienlijk 
vergroot. Ook verticale groenconstructies tegen blinde muren leveren een grote 
bijdrage aan de biodiversiteit in het centrum (Ettema, 2011). In de winkelstraten 
kan de hoeveelheid straatgroen vergroot worden door onder de bestaande bomen 
planten en bloemen te laten groeien. Het fysiek verbinden van het centrum met de 
omliggende groengebieden is weinig effectief als het gevolgde tracé niet breder dan 
een enkele bomenrij kan zijn. Er kan dan beter gekozen worden voor een paar grotere 
groene plekken, die door de aanwezigheid van verschillende soorten kruiden en 
bloemen echte 'nectarconcentraties' kunnen zijn. Insecten weten die gebieden altijd 
wel te vinden (Ettema, 2011). 

In Uden is niet direct een grote behoefte aan meer grote groene ruimte. De meeste 
woningen hebben een voor- en achtertuin en de stad bezit al een aantal grote parken, 
waarvan er één direct naast het winkelcentrum ligt. Om investeringen in meer groen 
acceptabel te maken, moet het nieuwe groen duidelijk een toegevoegde waarde 
hebben en de verblijfs-en beeldkwaliteit van het centrum verbeteren. 



• Groendak 

• Groene ruimte, park 

EJ Verticaal groen 

c:::-J Vergroten 
1::..:J boömstructuur 

Afb. 87. De mogelijkheden voor het centrum om een bijdrage te leveren aan de biodiversite it in de stad is groot 

UDEN - TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

Afb. 88. Uden: Lindebomen op de Markt 

Afb. 89. Uden: Lindebomen in de Marktstraat 

61 



UDEN - TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME STAD 

62 

Mogelijkheden voor 
regenwateropvang 

• Waterplein 

• Groendak 

1"/l Stroomrichöng 
l!"' I grondwater . Part . Tuin 

'"""' 

Waterhuishouding 

In het centrum van Uden is nauwelijks de mogelijkheid voor regenwater om te 
infiltreren. Vrijwel al het regenwater valt op verhard oppervlak en wordt afgevoerd 
in het riool. Op het gebied van een duurzame waterhuishouding is er dus genoeg te 
verbeteren. Een andere reden om meer regenwater te laten infiltreren in het centrum 
is het waterbufferingstekort in het zuiden van Uden. De wijk Zoggel kan hevige regenval 
niet snel genoeg afvoeren, waardoor straten blank en kelder onder komen te staan. 
Door in het centrum meer water vast te houden, wordt de wateroverlast in Zoggel 
verminderd. Het bergingstekort bedraagt 506.000 kubieke meter, wat betekent dat er 
een bergingsruimte van 5,1 hectare nodig is, als de bergingsdiepte één meter is (Roelofs, 
2006). Omdat het draagvlak voor investeringen in een duurzame waterhuishouding 
nog laag is, moet een voorgestelde ingreep met regenwaterinfiltratie in de openbare 
ruimte een sociale functie hebben en bijdragen aan een grotere bewustwording van 
bewoners en bezoekers van de problematiek van de waterhuishouding. 

Een waterplein is een middel om regenwater op een zichtbare manier op te vangen. 
Hier wordt regenwater tijdelijk vastgehouden, waarna het langzaam infiltreert. Het 
waterplein is daarnaast een zit- en ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers 
van het centrum en door de wisselende waterstand kan er gespeeld worden met de 
functiesvan het plein. In hetwinkelcentrum zijn het Mondriaanplein en de Marktgoede 
plekken voor een waterplein. Beide pleinen voldoen slecht aan hun verblijfstunttie en 
een waterplein kan het verblijf van bezoekers aan het centrum van Uden verlengen. 

Ook in de winkelstraten kan de waterhuishouding verbeterd worden door de huidige 
bestrating te vervangen door waterpasserende bestrating, zodat regenwater kan 
infiltreren. Ook kan het regenwater als element in het straatontwerp opgenomen 
worden door het toepassen van een vormenspel van gootjes, die kronkelen over de 
straten. 



Mobiliteit 

Het winkelcentrum van Uden kent vele kleine parkeerterreinen, die verspreid liggen 
over het hele winkelcentrum. Doordat er zoveel kleine parkeerterreinen zijn, is het 
voor bezoekers lastig om een parkeerplaats te vinden. Bezoekers moeten de hele 
ring rondrijden op zoek naar een vrije plek. De gemeente Uden probeert hier sinds 
eind 2010 duidelijkheid in te scheppen met een 'dynamisch parkeerverwijssysteem', 
elektronische borden die aangeven of een parkeerterrein vol of leeg is, en 185 nieuwe 
verwijsborden.1 

In de transitie naar een duurzame stad is het belangrijk dat het aantal autokilometers 
afneemt, te beginnen bij de meest overbodige. Door de vele parkeerterreinen 
worden er onnodig veel ki lometers op de ring afgelegd. Het zwerfverkeer op de ring 
kan verminderd worden door het parkeren van de auto te concentreren tot een 
paar plekken. Dit schept ook duidelijkheid voor bezoekers. Die hoeven niet meer 
te zoeken naar een parkeerplek. Door de parkeergarages aan de randen en vlakbij 
de toevoerwegen van het centrum te plaatsen wordt het aantal autokilometers 
teruggedrongen. De afstand van de parkeerplek tot het winkelcentrum blijft klein 
(maximaal 200 meter), maar het kan voor bezoekers uit Uden een motivatie zijn om 
vaker de fiets te pakken. De fietser kan wel tot middenin het centrum komen. 

De voorzieningen voor fietsers staan in schril contrast met de voorzieningen voor 
de automobilist. De fietssuggestiestroken van de weg rondom het centrum zijn erg 
smal, waarbij de auto met hoge snelheid langs de fietser rijdt. Ook is de centrumring 
een barrière die vanuit de woonwijken overbrugd moet worden. Tot slot zijn er in het 
centrum te weinig parkeerplaatsen voor de fiets. In de Marktstraat is het wel mogelijk 
de fiets te parkeren, en zelfs pal voor iedere winkel. Ook in andere winkelstraten 
wordt door een gebrek aan fietsparkeerplekken de fiets voor de deur van de winkel 
geplaatst. Dit zou een 'unique selling point' kunnen zijn voor het Udense centrum. "In 
alle winkelstraten is het mogelijk om de fiets voor de winkel te parkeren". Dit biedt de 
fietser echt een voordeel ten opzichte van de automobilist. 

Afb. 92. Uden: Parkeren van de fiets voor de winkel geeft fietsers een voordeel op de 
automobilist 
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Afb. 93. Het huidige centrum van Uden beschikt over vele kleine parkeerterreinen. Het zoeken naar een vrije plek zorgt voor extra autokilometers 
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Mobiliteit _ _ _____ f 
Mogelijkheden i 

• Parteergarage t 

~ Hoofdroute naar P. 

Nieuwe locat~ 
busstation 

Afb. 94. Mobiliteit wordt duurzamer door het concentreren van autoparkeren aan de toevoerwegen, het openbaar vervoer station midden in het centrum en goede 
voorzieningen voor langzaam verkeer 
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In 2028 moet de HOV-verbinding (HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen 
Eindhoven en Oss, via Uden, klaar zijn. De bussen van het HOV zullen rijden met een 
hoge frequentie en op een vrijliggende busbaan. Het HOV zal maar één halte hebben 
binnen de bebouwde kom van Uden. De locatie moet nog bepaald worden, maar 
vrijwel zeker zal dit niet het huidige busstation zijn. Het busstation ligt te diep in de 
stad, waardoor de HOV-bus teveel tijdverlies zou lijden. Momenteel wordt er gezocht 
naar een locatie dichterbij de snelwegoprit. Er wordt nu voorgesteld om het weiland 
ten westen van het centrum daarvoor te gebruiken, maar dat is een slecht idee2

• 

Zolang er andere alternatieven zijn, is het zonde om groene ruimte op te offeren. En er 
zijn alternatieve locaties. De komst van het HOV is een kans om het openbaar vervoer 
interessant te maken voor bezoekers van het winkelcentrum. Het parkeerterrein aan 
de Oranjestraat is een betere plek voor een nieuw busstation. De toekomstige halte 
ligt aan de Wilhelminastraat, die de directe route is naar de snelweg, en bezoekers 
staan vanuit de bus direct in het hart van het centrum. 

Noot 
1. www.octus.nl/weblog/2010/11/parkeren-centrum-uden/ (07-04-2011) 
2. Naast de voorgestelde halte wordt er ook een alternatief traject voorgesteld (gestreepte 
lijn), waarbij de HOV wel de stad in komt. Dit traject voorziet een vrijliggende busbaan door 
de hele stad en een doorbraak door de wijk Blitswijk. De grote investeringen en de gedwongen 

verhuizingen maken dit alternatief niet aantrekkelijk . 

•• 
. ~ 

Afb 95. Voorkeurstracé voor de HOV-Iijn van de provincie Brabant 
(Witteveen+Bos, 2010) 



Energie 

Veel gebouwen in het centrum zijn in de jaren '70 of '80 gebouwd. Het energieverbruik 
van deze oude gebouwen is over het algemeen hoog. Met de alsmaar stijgende 
energieprijzen en comforteisen doen de pandeigenaren er goed aan om serieus te 
kijken naar de energieprestatie van hun gebouwen en deze in de nabije toekomst 
te renoveren. Vrijwel alle gebouwen in het centrum beschikken over een plat dak. 
Dit maakt ze erg geschikt voor de opwekking van duurzame energie met behulp 
van zonnepanelen. Er moet wel rekening gehouden worden met de schaduwval van 
andere gebouwen. 

Het energieverbruik in het centrum kan verlaagd worden door de restwarmte van 
winkels te koppelen aan de warmtevraag van de woningen erboven. Winkels hebben 
tijdens openingstijden de deur wijd openstaan. Om de binnentemperatuur aangenaam 
te houden, wordt er in de zomer sterk gekoeld en in de winter hard gestookt (zie afb. 
84}. De warmteontwikkeling van de installaties kan gebruikt worden om de woningen 
boven de winkels te verwarmen. 

Ook het energieverbruik van de openbare ruimte kan verminderd worden door de 
straatverlichting zelfvoorzienend te maken. Straatverlichting op zonne-en windenergie 
is hevig in ontwikkeling. Hieronder een voorbeeld van een straatverlichtingsconcept 
van Philips. 

Transport 

In 2030 worden de goederen voor winkels afgeleverd bij het distributiepunt aan de 
rand van de stad. Vanaf daar wordt het verspreid in het winkelcentrum door elektrische 
wagens. Buiten dat is het zaak om ondernemers te stimuleren na te denken over hun 
transportketens en lokale producenten. 

Afb 96. Ontwerp voor een straatlantaarn op zonne- en windenergie (Philips, 2011} 
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Afb. 97. Veel daken zijn geschikt voor zonnepanelen, maar er moet wel rekening gehouden worden met de schaduwval van andere gebouwen 
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Verplaatsing van het 
zwaartepunt 

• Geplande uitbreiding 

- 0 
Afb. 98. Het uitbreidingsplan aan de westkant van het centrum zal het zwaartepunt verplaatsen, waardoor het Mondriaanplein en het Brabantplein het (nog) moeilijker krijgen 
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Huidige uitbreidingsplannen vervangen voor een duurzaam alternatief 

Momenteel is de gemeente Uden een uitbreiding van het centrum aan het 
voorbereiden.1 Deze geplande uitbreiding aan de westzijde van het centrum is niet 
duurzaam. Ten eerste is het gebouw functioneel niet flexibel. Er is vooraf bepaald 
dat de begane grond minimaal 25 meter diep zal zijn om grote marktpartijen te 
kunnen lokken. Hierdoor is de plint van het gebouw alleen te gebruiken als winkel. 
Bij leegstand door een mogelijke afname van winkelend publiek in de toekomst, kan 
er geen vervangende functie gegeven worden. Boven de winkels worden 'luxe lofts' 
gebouwd, terwijl er in Uden juist een specifieke vraag is naar starterswoningen om 
jonge mensen aan de stad te binden. Er worden dus gebouwen neergezet, die het 
risico lopen over een aantal jaar totaal niet meer te functioneren. 

Daarnaast wordt voor de aanleg van het nieuwe centrumgebied een van de oudste 
straten van Uden verlegd, wat ten koste gaat delen van de historische structuur 
van de stad. Het verleggen van de straat wordt ook gedaan om plaats te maken 
voor parkeerplaatsen. Ook komt er onder de nieuwe gebouwen nog een extra 
parkeergarage. Het autoverkeer op de centrumring zal met deze plannen in de 
toekomst sterk toenemen. 

Tot slot zijn er binnen het huidige centrum genoeg plekken waar investeringen meer 
zullen lonen. De winkeliers op het Brabantplein en het Mondriaanplein hebben moeite 
het hoofd boven water te houden en ook de Markt kan een kwaliteitsverbetering 
gebruiken. De geplande nieuwbouw zal er voor zorgen dat er nog minder bezoekers 
naar deze plekken zullen gaan. In plaats van uitbreiden naar het westen kan de 
gemeente Uden beter kiezen voor een verbetering van het oostelijk deel van het 
centrum. In de Noordoost-hoek staan nu panden leeg of worden tijdelijk gevuld en 
een herinrichting van deze plek staat al op de agenda. Hier is een kans om een echt 
duurzame verbetering te doen aan het centrum van Uden. 

Noot 
1. www.uden.nl/udenbouwt/Centrum/Hoek_Promenade (07-04-2011) 



Duurzaam verdichten in het centrum 
Uden breidt zich, net als veel andere steden, uit als een vlek in het landschap. Door 
de woonfunctie van het centrum te vergroten, kan het buitengebied gespaard worden 
van nieuwe stadsuitbreidingen. Daarnaast zorgen meer bewoners in het centrum voor 
meer levendigheid buiten de winkeltijden en voor een economische impuls voor het 
centrum. Het is daarom het onderzoeken waard, waar er in het centrum mogelijkheden 
zijn om te verdichten. In afbeelding 99 is weergegeven waar die mogelijkheden zich 
bevinden. De voorzieningenanalyse op blz. 38 en 39 laat zien dat het centrum over 
alle voorzieningen beschikt die toekomstige bewoners nodig hebben, al kan er wel 
behoefte ontstaan aan een basisschool binnen de centrumring als het aantal jonge 
gezinnen toeneemt. 
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Afb. 99. Binnen de huidige structuur van het centrum zijn er meerdere verdichtingsmogelijkheden om de vitaliteit van het centrum te versterken en het buitengebied te sparen 
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Verdichten in de lintstructuur 
In de stad zijn historische lintstructuren vaak flexibele straten. Een lintstructuur 
bestaat uit panden met een smalle beukmaat en veel verschillende eigenaren. Door 
deze eigenschappen kan ieder pand onafhankelijk omgevormd worden tot een 
gebouw met andere functie. Zo kan het gebeuren dat een hele winkelstraat geleidelijk 
transformeert in een woonstraat en omgekeerd. 

Binnen de lintstructuur kan een verdichtingslag gemaakt worden. Nu staat op de kavel 
een smal gebouw van drie of vier verdiepingen hoog en tien meter diep. Daarachter 
bevindt zich een winkeluitbreiding en opslagruimte van één verdieping hoog en soms 
tot wel veertig meter diep. Er kan verdicht worden door over de gehele diepte hogere 
bebouwing te realiseren. 

Afb. 100. Principe verdichting: in lintstructuur 
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Verhoogd maaiveld boven parkeerterreinen en bevoorradingsgebieden 
Een andere mogelijkheid om het aantal woningen te vergroten, is bouwen op 
de enige 'lege' plekken die er nog zijn in het centrum, de parkeerterreinen en 
bevoorradingszones achter de winkelstraten. Hier is ruimte om nieuwe woongebiedjes 
te creëren. De nieuwbouw kan uitgevoerd worden als een verhoogd woongebied met 
een opgetild maaiveld. Het voordeel hiervan is dat de functie van het huidige maaiveld 
kan blijven bestaan. De ontwikkeling van nieuw woongebieden zit dan geen bestaand 
gebruik in de weg. 

Afb. 101. Principe verdichting: verhoogd maaiveld 

Optoppen op bestaande bebouwing 
Een derde mogelijkheid om de bestaande dichtheid te vergroten is het 'optoppen' 
van bestaande bebouwing. Bij optoppen wordt er een extra verdieping bovenop een 
bestaand gebouwd geplaatst. Veel gebouwen kunnen met hun bestaande fundering 
een lichtgewicht 'optopping' dragen, maar bij grote optopping moet de bestaande 
fundering vervangen worden. Technisch is dit goed mogelijk. 

Afb. 102. Optoppen van bestaande bebouwing, Tallinn, Estland 

Afb. 103. Optoppen van bestaande bebouwing, Rotterdam 



(Vervangende) nieuwbouw functieflexibel met een casco-principe 
Nieuwbouw moet in kunnen spelen op mogelijkeveranderingen in de toekomst. Nieuwe 
bebouwing moet functieflexibel zijn, zodat als voor de enige functie de vraag weg valt, 
er een ander gebruik faciliteerd kan worden. Een manier om die functieflexibiliteit 
te krijgen, is bouwen volgens een casco-principe. Nieuwe bebouwing wordt binnen 
een stalen frame opgebouwd uit modules. De modules kunnen in de hoogte en de 
breedte aan elkaar gekoppeld worden en kunnen zowel winkel, woning, kantoor of 
atelier zijn. Ook na volledige oplevering blijft het mogelijk om de indeling van de 
modules te veranderen. Zo kan het dat de twee gekoppelde modules van een winkel 
die failliet gaat, weer opgesplitst worden en dat één module een appartement wordt 
en de andere module het kantoor van een pas gestart bedrijf. 

Een ander voordeel van deze manier van bouwen is dat de opbouw van de modules 
in fasen kan plaatsvinden. Hierdoor kan het gebouw geleidelijk groeien en krijgen ook 
bedrijven, bewoners en winkels de mogelijkheid om in een latere fase uit te breiden. 
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Afb. 104. Principe van nieuwbouw met functieflexibele modules 
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Afb. 105. Strategie voor een duurzaam Uden Centrum in 2030 
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Toekomstvisie Duurzaam Uden Centrum in 2030 

De toekomstvisie op het winkelcentrum komt tot stand door een combinatie van 
het beschouwen van de analyse als ook een wensbeeld voor de toekomst van 
Uden. De volgende onderdelen van duurzaamheid zouden kerndoelen moeten 
zijn om het centrum van Uden te ontwikkelen tot een duurzaam winkelcentrum 
in 2030. Functieflexibel bouwen, investeren in langzaam verkeer en openbaar 
vervoer, regenwater als zichtbaar element in het centrum en een versterking van de 
biodiversitei. Deze visie is gevisualiseerd in de strategiekaart hiernaast en wordt op de 
volgende pagina's toegelicht. 



Nieuwe bebouwing is functieflexibel 
De toekomst van de stad in de regio is onzeker. Het is nog erg onduidelijk wat de 
bevolkingskrimp gaat doen met steden als Uden. Nu is het centrum een regionaal 
winkelcentrum, maar dat kan in 2030 of verder in de toekomst zomaar anders worden. 
Het centrum van Uden moet kunnen inspelen op eventuele veranderingen in de 
toekomst. Daarom is het belangrijk dat nieuwe bebouwing functieflexibel is. 

In het noordoosten van het centrum is in 2030 een nieuw woon/werkgebied ontstaan 
bij en deels op het oude Mondriaanplein. Het huidige Mondriaanplein, dat gebruikt 
wordt als parkeerplaats wordt opgesplitst in een woongebied en een geconcentreerd 
plein. De nieuwe bebouwing geleidt de langzaamverkeerroute vanuit de woonwijken 
in het noordoosten van het centrum. De nieuwbouw is opgebouwd volgens het casco
principe en bevat woningen, winkels en kantoren. De gebouwen zijn in fases opgebouwd 
en zijn verder uit te breiden in de hoogte en de breedte. Bewoners parkeren in een 
ondergrondse parkeergarage.1 De huidige bomen rondom het Mondriaanplein maken 
deel uit van het nieuwe pleinontwerp. 

Noot 
1. Een automatische parkeergarage is te verkiezen boven een traditionele parkeergarage. Er 
zijn geen rijbanen nodig en auto's kunnen naast elkaar gepast worden met minimale afstanden. 
Ook is de verdiepingshoogte lager dan in een traditionele parkeergarage. Een automatische 
parkeergarage is ook een duurzame optie. Er is minder uitstoot van gassen en fijnstof en 
er is minder energie nodig voor verlichting en verwarming. Daarnaast zijn automatische 
parkeergarages veiliger en minder inbraakgevoelig (Biankendaal, 2010). Ook financieel is een 
automatische parkeergarage aantrekkelijker dan een traditionele parkeergarage (indien beiden 

ondergronds) (Pigeaud, 2008). 

Afb. 106. Het huidige Mondriaanplein is vooral een parkeerterrein 

Afb. 107. Herinrichting Mondriaanplein en noordoosthoek Centrum 
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Afb. 109. Vogelperspectief van de functieflexibele vernieuwing van de noordoosthoek van het centrum 
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Afb. 110. Nestkastjes geïntegreerd in een muur van het hoofdkantoor van het 
Wereld Natuur Fonds, door Thomas Ra u 

Afb. 111. Na een regenbui is het uiterlijk van het waterplein veranderd en zijn er nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan 
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Waterpleinen op het Mond riaanpJein en de Markt 
Een goede waterhuishouding is door de aanwezigheid van de wijstgronden voor Uden 
extra belangrijk. Het beschermen en versterken van het watersysteem van Uden is 
ecologisch en cultuur-historisch waardevol. Bijzondere aandacht voor regenwater past 
daarom in de strategie voor een duurzaam winkelcentrum. 

Om regenwater zichtbaar te maken voor de bezoekers van Uden worden er op de 
Markt en op het Mondriaanplein waterpleinen aangelegd. De waterpleinen zijn 
verblijfspiekken waar men kan zitten, uitrusten en wat kan drinken van de bestaande 
horeca die zich al bij de pleinen bevinden. Bij regen wordt de werking van het plein 
duidelijk, doordat delen van het plein onder water komen te staan. 

Het Mondriaanplein wordt van het binnengebied van de nieuwe bebouwing 
gescheiden door een groene muur met geïntegreerde nestkastjes. Hierdoor krijgt het 
plein een duidelijke rand en een groene uitstraling en wordt het Mondriaanplein een 
hoogwaardige ruimte en is er ruimte vrijgemaakt voor toekomstige nieuwbouw. 

Afb. 112. Het nieuwe mondriaanplein is een waterplein en een aantrekkelijke verblijfsplaats 



Investeren in langzaam verkeer en openbaar vervoer 
In het toekomstige winkelcentrum is de overheersende aanwezigheid van de auto 
teruggebracht zonder de automobilist weg te jagen. Wel hebben langzaam verkeer en 
gebruikers van het openbaar vervoer er een aantal voordelen bij gekregen. In 2030 zijn 
de langzaamverkeerroutes in de stad en het centrum volledig met elkaar verbonden. 
Fietsers en voetgangers hebben rechtstreekse routes naar het hart van het centrum 
en de barrièrewerking van de ringweg is te niet gedaan. Bezoekers kunnen hun fiets 
overal in de winkelstraten parkeren en er zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Het openbaar vervoer is weer onderdeel geworden van het winkelen door de HOV
halte in het centrum te plaatsen. Bezoekers die met het openbaar vervoer komen, 
staan bij het uitstappen midden in het centrum. De stadsbus heeft een halte op de 
markt, zodat ook Udenaren met de bus midden in het centrum kunnen komen. 

Aan de hoofdwegen, die bezoekers van buiten Uden naar het centrum leiden, zijn op 
de hoeken van het winkelcentrum drie grote parkeergarages. De parkeergarages zijn 
eenvoudig te bereiken en er hoeft niet meer gezocht te worden naar een parkeerplek. 
Autoparkeren is de komende decennia zeker nog noodzakelijk, maar door het 
autoparkeren te concentreren op drie plekken en uit het centrum te halen, komt er 
nu al veel ruimte vrij voor nieuwbouw, maar ook voor (gemeenschappelijke) tuinen 
voor bewoners van appartementen in het centrum. Door deze maatregelen wordt de 
verblijfskwaliteit van de straten en pleinen in het centrum verbeterd, wat de duur van 
het verblijf ten goede komt. 

Het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit 
De vele platte daken in het centrum leveren samen een groot leefgebied op voor 
planten, insecten en vogels. De kans om in een druk bevolkt gebied een positieve 
bijdrage te leveren aan de flora en fauna moet aangegrepen worden. In 2030 heeft 
elk gebouw, die dat kan, een groen dak. Het is een taak van de gemeente om alle 
particulieren in het centrum te overtuigen van het nut van een groen dak. 

Ook in de winkelstraten en op het Mondriaanplein valt de aanwezigheid van groen 
meer op met inheemse bloemen en plantensoorten.1 De parkeergarages krijgen groene 
gevels en daken, waarmee de noodzaak van het faciliteren van een niet duurzaam 
vervoersmiddel gecombineerd met een positieve impuls voor de biodiversiteit. 

Noot 
1. Het IVN Uden heeft een vrijwel volledig overzicht van de dieren- en plantensoorten in Uden. 
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Afb. 113. Gevelgroen geeft de parkeergarage een duurzame functie 

Afb. 114. De vernieuwde Marktstraat is een ruimte voor voetgangers en fietsers met zitplekken en interactie met winkeliers 
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De eerste stappen om te komen tot een duurzaam winkelcentrum 

De gemeente Uden kan nu al belangrijke stappen zetten om de transitie naar een 
duurzaam winkelcentrum in gang te zetten. 

Stopzetten geplande uitbreiding 
De huidige geplande uitbreiding is niet duurzaam en zou niet in deze vorm uitgevoerd 
moeten worden. Het plan is niet toekomstgericht, de locatie is verkeerd en de invulling 
strookt niet met de vraag. Als uitbreiding van het w inkelcentrum echt noodzakelijk 
is, dan moeten de nieuwe gebouwen in ieder geval de flexibiliteit bezitten om in te 
kunnen spelen op de toekomst. 

Verbeteren langzaam verkeervoorzieningen 
De oversteekbaarheid van de centrumring moet verbeterd worden voor langzaam 
verkeer. Waar voet- en fietsroutes de ring kruisen kan door middel van een plateau de 
kruisinggelijkwaardiger gemaakt worden. De snelheid van de auto wordt teruggebracht 
en automobilisten zullen extra geattendeerd worden op mogelijke overstekers. 

In de hele stad moeten de fietspaden breder of vrijliggend worden gemaakt, zodat 
fietsers vanuit alle hoeken van de stad eenvoudig en prettig naar het winkelcentrum 
kunnen gaan. In het centrum zelf moeten meer fietsparkeervoorzieningen komen. 

De Marktstraat en de Markt moeten vrijgemaakt worden van auto's. Deze twee 
plekken met een belangrijke verblijfsfunctie zijn nu voornamelijk een verkeersruimte. 
Deze maatregel is in lijn met vrijwel alle grote winkelgebieden, waar de auto al jaren 
niet meer welkom is. Een autovrij winkelcentrum biedt meer ruimte voor voetgangers 
en fietsers, maar ook wordt het makkelijker om spontane evenementen en attracties 
in het centrum te hebben. 

Starterswoning als beleggingsproduct 
In Uden is een specifieke vraag naar starterswoningen. Een manier om betaalbare 
starterswoningen aan te bieden, kan door de starterswoning als beleggingsproduct 
te zien. Starters ontwikkelen zich over het algemeen snel wat betreft de hoogte van 
hun salaris. In het eerste jaar komen ze nauwelij ks in aanmerking voor een hypotheek, 
maar vijf jaar later zijn de inkomens sterk gegroeid en is er meer geld beschikbaar voor 
de woning. Het idee is dat de starter de woning koopt, maar de grond huurt. De grond 
blijft in erfpacht van de gemeente of projectontwikkelaar. De huur van de grond stijgt 
evenredig met het salaris van de starter en zo koopt hij de grond er in termijnen bij 
(Krijnen, 2007). · 



Toekomstvisie Duurzaam Uden Centrum in 2050 

In een wereld vol onzekerheden zoals de toekomst van de verbrandingsmotor, krimp 
en klimaatverandering is het toekomstbeeld dat Uden over 40 jaar nog steeds over 
een levendig centrumgebied beschikt. Het centrum van Uden is aantrekkelijk gebleven 
door de vele speciaalzaken met duurzame en boeiende producten, waar een verhaal 
achter zit. In een wereld waarin steeds weer nieuwe 'gadgets' op de markt komen, 
spreekt deze authenticiteit veel mensen aan. 

In 2050 zullen veel gebouwen in het centrum rond de zeventig jaar oud zijn. Deze 
bebouwing is gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. In beide gevallen zullen 
de gebouwen energieneutraal zijn en een functieflexibele inrichting hebben. De 
flexibiliteit zorgt er voor dat er in het centrum van Uden nooit iets lang leegstaat. Er is 
altijd wel een starter of ondernemer die de leegstand wil vullen. 

De vele mensen die in en rondom het centrum wonen, hebben ervoor gezorgd dat het 
gebied ook in economisch mindere tijden een drukke en gezellige plek is gebleven. 
Het uitgebreide netwerk van informele openbaarvervoermogelijkheden heeft 
ervoor gezorgd dat inwoners uit de regio het centrum van Uden blijven vinden, die 
het centrum prijzen om de aantrekkelijke omgeving, het gevariëerde aanbod en de 
menselijke maat van het centrum. 

Afb. 119. Een winkel met duurzame producten, Haarlem 

Afb. 117. De bijzondere gevels geven identiteit aan Camden Town, 
Londen, Groot Brittannië 

Afb. 120. Een sfeervolle corridor, Heraklion, Griekenland 
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Afb. 116. Fotovoltaïsche cellen geïntegreerd in een plein, Zadar, 
Kroatië 

Afb. 118. De herstructurering van industriegebied Schanzengraben 
heeft hoogwaardige verblijfspiekken opgeleverd, Zürich, Duitsland 

Afb. 121. Een voorbeeld van een aantrekkelijke zitplek, New Vork 
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CONCLUSIE 

De duurzame stad is een complexe opgave, maar door de focus te leggen op ecologische 
duurzaamheid, uitgesplitst in vijf thema's is meer grip gekregen op de problematiek. 
De duurzaamheidsatlas van Uden heeft laten zien dat er veel moet gebeuren om de 
stad duurzaam te maken, maar het heeft ook laten zien dat er veel mogelijkheden 
daartoe zijn . Veel van die mogelijkheden zijn technisch goed uitvoerbaar en verdienen 
zichzelf terug binnen de levensduur van het product en het gebouw. 

Uit deze studie is gebleken dat de duurzame stad alleen bereikt kan worden als de 
ingrepen en investeringen voldoende ondersteund wordt door alle betrokkenen, zoals 
de politiek, het bedrijfsleven en de inwoners. Transitie-experimenten en inspirerende 
toekomstbeelden kunnen actoren enthousiast maken over een duurzame toekomst. 
Het toekomstbeeld van het duurzame winkelcentrum laat zien dat duurzaamheid in 
dienst kan staan van de stad en een toegevoegde waarde kan zijn op zowel ecologisch, 
sociaal en economisch gebied. 

Duurzaamheid en duurzame stedenbouw zijn gebieden die hevig in ontwikkeling zijn. 
Ook na deze verkenning is er nog genoeg te onderzoeken over de duurzame stad in 
Nederland. Stedenbouwkundig onderzoek kan doorgaan op het transitieproces van 
de bestaande stad. In deze studie is de eerste stap, de stad naar de versnellingsfase, 
en de laatste stap, het eindbeeld van een duurzaam winkelcentrum, benaderd. Verder 
onderzoek zou zich kunnen richten op het gebied daartussen in. Hoe kunnen transitie
experimenten beoordeeld worden en, als ze positief beoordeeld zijn, hoe kunnen deze 
experimenten uitgebreid worden? Ook is verder onderzoek nodig naar de gefaseerde 
realisatie van de toekomstbeelden. Hoe kan bijvoorbeid een duurzame mobiliteit, die 
geaccepteerd wordt door de bewoners, gerealiseerd worden in de bestaande stad? 

De prioriteit van gemeenten moet liggen bij het vergroten van het draagvlak voor de 
duurzame stad. Alle betrokkenen moeten het doel van de transitie omarmen en de 
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De gemeente kan door het uitvoeren en 
stimuleren van duurzame projecten, die een directe waardevolle toevoeging zijn voor 
bewoners en bezoekers, mensen meer betrokken krijgen bij de duurzame stad. Niet 
elk project hoeft fysiek te ervaren zijn. De symboolfunctie is in de opstartfase van de 
transitie groot. De gemeente zou bijvoorbeeld haar eigen gebouwen energieneutraal 
kunnen maken. Dit is een duidelijk signaal naar bewoners en bedrijven dat investeren 
in duurzaamheid zinvol is en kan anderen stimuleren hetzelfde te doen. 

Er leiden vele wegen naar de duurzame stad en er is nog veel onbekend over wat het 
uiteindelijke resultaat zal zijn, maar het gaat niet alleen om het einddoel. De transitie 
naar de duurzame stad gaat ook om de reis er naartoe. Elke stap die wordt gezet 
richting de duurzame stad, draagt bij aan een betere leefomgeving en een betere 
wereld. 



NAWOORD 

Zojuist heeft u mijn afstudeerverslag van de masteropleiding Urban Design & 
Planning onder ogen gehad. Hopelijk heeft dit verslag u net zo geboeid als dat het 
onderwerp duurzame stedenbouw mij heeft gedaan het afgelopen jaar. Toen mijn 
afstudeerbegeleider, Reinder Rutgers, begin 2010 voorstelde om mijn afstuderen 
te doen binnen het pas nieuw gevormde atelier 'beyond sustainability', heb ik die 
suggestie ter harte genomen en heb mij gestort op de wereld van duurzaamheid. 
Tot dan toe was dit onderwerp geen onderdeel geweest van mijn studie en ik begaf 
mij op onbekend terrein. Duurzaamheid bleek een oneindige bron te zijn met tal van 
mogelijkheden, thema's en schaalniveaus, maar al snel viel mij op dat, ondanks de 
vele visies op de duurzame stad er nauwelijks gekeken werd naar het verbeteren van 
de bestaande stad. Ik vroeg mij direct af hoe die visualisaties van duurzame steden 
vertaald konden worden naar de huidige Nederlandse stad. Dat is het startpunt 
geweest van mijn afstudeerproject. Afgelopen jaar heb ik dus intensief kennis 
gemaakt met duurzaamheid, een onderwerp dat veel reacties oproept bij zowel voor
als tegenstanders. In dit onderzoek heb ik zo objectief mogelijk willen kijken naar 
de mogelijkheden die duurzame stedenbouw biedt, maar zonder een geloof dat de 
duurzame stad in de toekomst mogelijk is, had ik dit project niet kunnen voltooien. 
Het onderzoek focust zich niet voor niets op de vraag 'Hoe' de duurzame stad bereikt 
kan worden en niet 'Of' die bereikt kan worden. Duurzaamheid is noodzakelijk, maar 
ook een kans. Op sociaal en economisch gebied kan er nog een hele wereld voor ons 
opengaan. 

In mijn optiek is een positieve benadering van duurzaamheid erg belangrijk. De 
positieve (neven)effecten van duurzame projecten moeten belicht en benut worden. 
Een negatieve insteek met beperkingen en verboden zal weinigen stimuleren en de 
volharding van tegenstanders alleen maar sterker maken. Voor mij is duurzaamheid 
daarom niet: in het halfdonker zitten met de verwarming net wat te laag of een 
verplichte vleesvrije dag. Duurzaamheid is voor mij met de trein naar Limburg voor een 
mooie fietstocht door het heuvelland en het bijhouden van een eigen kruidentuintje. 
Het is niet eerlijk om in dit stadium van de transitie van iemand te verwachten, dat 
diegene alles weet over duurzaamheid en over de invloed van een beslissing op alle 
facetten van het klimaat en dat hij of zij vanaf nu volledig duurzaam gaat leven. Maar 
duurzaamheid is wel af en toe eens stil staan bij de impact die wij hebben op het 
klimaat, op de natuur en op onze medemens. Als iedereen zich zou richten op de 
kleine verbeteringen, zou de wereld er al een stuk beter voor staan. Koop daarom 
eens de biologische of fairtrade variant in uw supermarkt, hang een vogelkastje op in 
uw tuin en pak eens wat vaker de fiets. 

Graag wil ik op deze plaats nog een paar mensen bedanken die mij geholpen hebben 
gedurende mijn afstudeerproject. Graag bedank ik Kees Doevendans, Reinder Rutgers 
en Johan van Zoest voor hun begeleiding en feedback, die altijd inspirerend was. 
Ook wil ik Jan van Vlijmen, adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Uden, 
bedanken voor zijn inzichten in duurzaamheid en alle informatie die ik van hem heb 
ontvangen. Daarnaast bedank ik ook Nico Ettema van het IVN Uden, die mij inzicht 
heeft gegeven in de flora en fauna van Uden en de werking van ecologisch beheer. Tot 
slot wil ik mijn ouders, mijn broers, mijn vriendin Philo, vrienden en studiegenoten, 
in het bijzonder Kirsten, Manoe, Martijn, Michelle en Wojtek bedanken voor hun 
mentale en intellectuele steun tijdens mijn afstuderen. 

Robert 
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