
RUIMTE KLIMAAT MENS GELDBEVLOGEN INVENTIEF GEDURFD PERSOONLIJK

  S  tedenbouw
• Omgevingsvisie, toekomstvisie, dorpsvisie
• Stedenbouwkundig plan
• 3D-presentatie
• Beeldkwaliteitsplan, kavelpaspoort
• Herijking welstandsbeleid
• Supervisie
• Inrichtingsplan openbare ruimte

  R  uimtelijke Ordening
• Omgevingsplan
• Bestemmingsplan voor stedelijk gebied en 

buitengebied, beheer- of ontwikkelgericht
• Bijzondere planfiguren zoals een sector-

plan of veegplan
• Ruimtelijke onderbouwing
• Quickscan haalbaarheid
• Locatiestudie
• Bezonningsstudie

       Duurzaamheid meer dan energie besparen

De Rijksoverheid heeft met de woningcorporaties 

afspraken gemaakt over het energiezuinig maken 

van de woningvoorraad. Het streven is dat alle 

huurwoningen van de woningcorporaties vanaf 

2020 minimaal energielabel B hebben en CO2-

neutraal  zijn in 2050. Logischerwijs wordt hier 

bij veel herstructureringsprojecten de nadruk op 

gelegd en steeds meer woningcorporaties streven 

naar ‘nul-op-de-meter’. 

Door de focus op energie dreigen andere aspec-

ten van duurzaamheid onder te sneeuwen. De 

kansen op andere vlakken blijven daardoor on-

derbelicht. Het is echter van belang om een goede 

afweging te maken voor een duurzame wijk in de 

breedste zin van het woord. In een integrale bena-

dering worden de thema’s Ruimte, Klimaat, Mens 

en Geld vanaf de start van het planvormingspro-

ces meegenomen en gewogen. Gemaakte keuzes 

zijn zo voor iedereen inzichtelijk en door slimme 

combinaties van de thema’s krijgt het plan een 

duurzame meerwaarde.

We merken in onze projecten dat deze aanpak 

werkt en hebben daarvoor een handzaam instru-

ment ontwikkeld: het Afwegingskader Duurzame 

Leefomgeving. Dit instrument bevat drie stappen 

om aan de hand van voornoemde thema’s te ko-

men tot het meest duurzame plan. 
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Duurzame herstructurering
van naoorlogse woonwijken

De werkwijze van Buro SRO
Buro SRO is een advies- en ontwerpbureau op het gebied van Stedenbouw, Ruimtelijke 

ordening en Ontwikkelingsmanagement met zeer ervaren adviseurs die hun sporen in 

het vak hebben verdiend. Vanuit Utrecht en Arnhem werken wij aan een grote diversiteit 

van opgaven door heel Nederland.

Uw project, onze zorg! Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkelingsmanage-

ment. Een bewuste keuze voor deze drie disciplines om te komen van idee tot uitvoering.

Flexibele plannen met behoud van kwaliteit De hedendaagse ontwikkelingsmarkt 

vraagt om ‘passende’ plannen. Waar geef je ruimte en wat leg je vast? Een bijbeho-

rende ontwikkelstrategie vormt daarbij de basis.

Plannen gericht op een plezierige leef- en werkomgeving De woning of bedrijfspand 

alleen bepalen niet het succes van een locatie, maar het totaalplan: de zorgvuldig ont-

worpen samenhang tussen gebouw en omgeving.

Creatief en oplossingsgericht Of het nu gaat om een stedelijke of een dorpse omgeving, 

wij voelen ons er thuis. Nieuwe opgaven vragen om creatieve en oplossingsgerichte 

plannen passend binnen de tijdsgeest.

Ruimteregisseur tussen initiatiefnemer en overheid Graag nemen wij het initiatief om 

partijen tot elkaar te brengen. Onze ruime ervaring met en kennis van overheden, ont-

wikkelende partijen, ondernemers en particulieren zetten we daarbij in.
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Buro SRO is betrokken bij veel plannen voor herstructurering van naoorlogse woonwijken. Daarbij speelt 

het aspect duurzaamheid een steeds prominentere rol. Voor het zorgvuldig afwegen van alle duurzaam-

heidsaspecten in het planvormingsproces heeft Buro SRO een instrument ontwikkeld. Alle betrokken 

partijen zijn enthousiast over de toepassing ervan. We zien dat dit instrument er voor zorgt dat alle items 

die bijdragen aan een duurzaam plan, vanaf het begin van de planvorming worden benoemd en gewo-

gen zodat uiteindelijk het meest optimale plan ontstaat.

 O  ntwikkelingsmanagement
• Implementatie Omgevingswet
• Coördineren van benodigde onderzoeken
• Coaching, opleiding en vraagbaak bij het 

zelf maken van plannen
• Mediation (ontwerpende bemiddeling)
• Begeleiding Collectief Particulier Op-

drachtgeverschap (CPO)
• Planschaderisico-analyse
• Projectleiding en detachering

En méér...  Specialist in plannen voor:
• Landgoederen
• Hergebruik van monumenten
• Recreatieterreinen
• Vrijkomende agrarische bebouwing 

Onze producten en diensten

SRO-Arnhem

Sweerts de Landasstraat 50

6814 DG Arnhem

026-3523125

arnhem@buro-sro.nl

SRO-Utrecht

‘t Goylaan 11

3525 AA Utrecht

030-2679198

utrecht@buro-sro.nl

www.buro-sro.nl
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1. Analyse thema klimaat in Bloemenbuurt Didam 2. Verkennende variantenstudie in Kolpingbuurt Nijmegen 3. Vertaling naar schetsontwerp voor Burchtgraafstraat Gendt 4. Borgen duurzaamheid: Handboek Vreewijk Rhenen

  1   Bepalen opgave

De eerste stap van het Afwegingskader Duurzame Leefom-

geving is het maken van een sterkte-zwakteanalyse. Hoe 

scoort de wijk op de aspecten van duurzaamheid? Daarbij 

is het belangrijk om alle belanghebbende partijen elk van-

uit hun eigen rol bij het proces te betrekken en gezamenlijk 

tot een goede analyse te komen. 

In Didam hebben we samen met de woningcorporatie, ge-

meente en het buurtpanel de Bloemenbuurt geanalyseerd. 

Hieruit bleek dat de buurt matig scoort op de aspecten toe-

komstbestendige woningvoorraad, kwaliteit van de ruimte-

lijke structuur, energieverbuik, weersbestendigheid en (so-

ciale) veiligheid. Op de aspecten voorzieningen en ruimte 

voor ontmoeting scoort de buurt juist een stuk beter. 

De sterkte-zwakteanalyse heeft voor iedereen de opgave 

goed in beeld gebracht door inzicht te geven in het duur-

zaamheidsniveau dat de wijk heeft. Een duidelijk startpunt 

waaraan het latere plan gespiegeld gaat worden.

  2   Verkennen oplossingsrichtingen

De volgende stap is het verkennen van de mogelijkheden  

om de analyse te vertalen naar een duurzaam plan. Door 

te variëren in prioritering ontstaan modellen die elk op an-

dere thema’s accenten leggen. De variantenstudie geeft in-

zicht in kansen en waar mogelijke tegenstellingen bestaan.

groen en de ruimte voor ontmoeting meer tot uiting komt. 

Door het afwegingskader zijn de keuzes inzichtelijk ge-

maakt en is een plan ontstaan dat over de hele linie de 

beste basis legt voor het realiseren van een duurzame wijk.

  4    Vervolg: borgen duurzaamheid

Tot slot is het van belang de keuzes te verankeren in de 

verdere planvorming. De beoogde duurzame wijk komt 

Bij de herstructurering van de Kolpingbuurt in Nijmegen zijn 

vier modellen ontwikkeld. In één daarvan lag het accent op 

structuurverbetering door het aanpassen van bouwblok-

ken. In een ander model lag de nadruk op energiehuishou-

ding door een uitgekiende oriëntatie van de woningen. In 

de laatste modellen stond ruimte voor ontmoeting centraal 

door het toevoegen van pleintjes.

Per variant is inzichtelijk gemaakt welke bijdrage het model 

levert aan duurzaamheid. Belangrijkste doel van de va-

riantenstudie is het expliciet maken van keuzes door een 

brede afweging van de mogelijke ingrepen.

  3   Vertaling naar plan

In de derde stap volgt een vertaling van de gemaakte keu-

zes naar een samenhangend stedenbouwkundig plan. De 

kunst is dan om de kracht van een gekozen variant te be-

houden en daarnaast slimme combinaties te maken met 

onderdelen uit andere varianten. Het voorkeursmodel wint 

dan verder aan duurzaamheid. 

Voor de Burchtgraafstraat in Gendt heeft dit geleid tot een 

plan dat mensen plezierig laat wonen. Het programma is 

afgestemd op de lokale woningbehoefte en de woningen 

zijn energiezuinig en levensloopbestendig. De bebouwing 

voegt zich in het bestaande dorp. Parkeren is voor een groot 

deel uit de straten gehaald waardoor de kwaliteit van het 

immers alleen tot stand als de afgesproken ambitie ook 

juridisch geborgd wordt. De integrale benadering van het 

afwegingskader sluit naadloos aan op de Omgevingswet 

die een planologische vertaling vereist van alle duurzaam-

heidsthema’s. Deze vertaling krijgt straks zijn beslag in het 

omgevingsplan (dat het huidige bestemmingsplan zal ver-

vangen). Buro SRO is gespecialiseerd in deze thematische 

benadering en de juridische vertaling ervan.


