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samen voor een mooi en duurzaam overijssel

DE STRIJD OM DE RUIMTE 



Op 26 augustus 2021 heeft Natuur en Milieu 
Overijssel ruim 13.000 mensen uit haar netwerk 
aangeschreven met de vraag om mee te 
denken over de strijd om de ruimte. Dit betrof 
mensen uit alle lagen van de burgerbeweging 
en de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, 
natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden.
 
‘Nederland is dichtbevolkt, ruimte is schaars en de 
vraag naar ruimte blijft maar groeien,’ stelden wij. ‘Dat 
zien we ook in Overijssel. We willen meer natuur, meer 
huizen, voldoende landbouw, recreatie, zonneparken, 
autowegen en ruimte voor rivieren.’

Duidelijk is dat er veel moet gebeuren om de ruimte in 
Overijssel zo goed mogelijk te beschermen, benutten, 
beheren en verdelen. 

De strijd om de ruimte raakt veel aspecten van ons 
leven. Daarbij raakt het iedereen persoonlijk. Iedereen 
wil ergens kunnen wonen, werken en ontspannen. En 
we stuiten daarbij allemaal op kansen, beperkingen, 
problemen. Dat vraagt om visie en beleid op provinciale 
en gemeentelijke schaal, én om eigen inzet in onze 
eigen leefomgeving. 

Al met al ontstaat zo een complexe situatie.

‘Ik moet zeggen dat ik je mail een aantal keren 
heb geopend en ook weer gesloten. Je vraag is zo 
veelomvattend, zo groot, dat ik eigenlijk niet weet waar 
ik beginnen moet.’

‘Je haalt er wel heel veel aspecten bij. Waarschijnlijk wel 
terecht. Alles heeft met elkaar te maken.’ 

Veel mensen zoeken de oplossingen in meervoudig 
ruimtegebruik met slimme combinaties.

‘Volgens mij moeten we vooral beter nadenken; 
stapelen van functies moet het adagium zijn.’ 

‘Er kan slechts één bestemming zijn voor een specifiek 
stuk grond. Landbouw, recreatie, wonen of industrie. 
Wonen op een industrieterrein is niet mogelijk, recreëren 
in landbouwgebieden is nauwelijks mogelijk (en met 
afname biodiversiteit niet zo interessant).   
Iedere functie blijft maar nieuwe ruimte claimen, waarbij 
diegene met de grootste commerciële belang/ het geld 
het meestal wint.’ 

‘We moeten slimme keuzes maken en accepteren dat 
we soms op grenzen stuiten. Maar dat is zo makkelijk 
nog niet.’

‘Graag horen we van jou hoe jij hierover denkt.’

Onderstaand volgt het verslag van de reacties. Met 
aansluitend een korte reflectie op de lessen die wij hier 
uit kunnen trekken met betrekking tot onze eigen inzet 
en verantwoordelijkheid, als Natuur en Milieu Overijssel. 

‘Slim combineren wordt nauwelijks toegepast en 
wordt door het huidige stelsel van ruimtelijke ordening 
onmogelijk gemaakt.’

‘Om dit te keren is er een belasting op ruimtegebruik 
nodig alsook de mogelijkheid om een hoofd- en 
nevenbestemming op grond te hebben.’

Er worden veel voorbeelden aangedragen van 
mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. 

‘Snelwegen gebruiken voor warmtewinning. Zonne-
energie. Wonen op overslagloodsen. Tiny house voor 
arbeidsmigranten toestaan bij agrarische bedrijven.’

‘Er worden nog steeds industrieterreinen aangelegd 
van max 2 verdiepingen hoog (er is daardoor veel 
oppervlak nodig) en we leggen al zonneparken aan 
op voormalige agrarische gronden, terwijl de daken 
nog lang niet vol liggen. Ook kunnen er groene daken 
op industrieterreinen gerealiseerd worden. Daar zijn 
mooie voorbeelden van. Ook zijn zonneparken prima te 
combineren met natuur, maar ook hier zie je weer veel 
voorbeelden waarbij dat niet gebeurd is.’ 

‘Ik  bepleit een groei van gemeenschappelijke openbare 
ruimte door combinatie van functies en  ruimte- 
innovatie. Verrijdbare zonnepanelen (op het dak, het  
land en het water), wegenbelasting verlagen voor 
straten waar door carpooling minder auto´s staan en ga 
maar zo door.’

‘Eigenlijk zouden we alle daken van huizen of kantoren 
en industriepanden moeten benutten. Het zou kunnen 
voor zonnepanelen. Maar ook beplanten in kader van 
biodiversiteit en klimaat adaptatie.’

SLIMME COMBINATIES

‘Nederland is dichtbevolkt, ruimte is schaars 
en de vraag naar ruimte blijft maar groeien.’



De strijd om de ruimte laat zich – heel concreet - voelen 
in de toenemende krapte op de woningmarkt. 
Het gebrek aan woningen wordt door veel mensen als 
een probleem ervaren. Voor henzelf, voor hun kinderen, 
voor anderen…

‘Iedereen werkt nu keihard om huur of hypotheek te 
kunnen betalen, en de kinderen brengen we naar de 
opvang om dat te kunnen doen.’

‘Nieuwbouw dreigt voor bijna iedereen onbetaalbaar te 
worden.’ 

Mensen zitten hier mee in hun maag, en winden zich 
er vaak ook over op. Vooral omdat er – in hun ogen en 
naar eigen ervaring – met een aantal simpele ingrepen 
heel erg veel te winnen valt. 

‘Ik woon in een gemeente waar het gros van de huizen 
uit ééngezinswoningen (bedoeld voor 4 of 5 bewoners) 
bestaat. Het gemiddeld aantal bewoners op 1 adres is 
1,8. Daar zit dus iets goed scheef.’ 

‘We zouden de ruimte om ons heen meer mogelijk 
moeten delen. De grotere huizen misschien in meerdere 
woningen, de buitenruimtes voor meerdere gebruikers. 
Studenten op kamers bij ouderen. Alleenwonenden een 
bovenverdieping bij andere alleenwonenden. Praktisch 
heel lastig, dat betekent een eigen voordeur, toilet, 
keuken? Maar stel dat er speciale aannemers zijn die dit 
kunnen realiseren? Met subsidie van de overheid?’

‘Er zijn veel mensen die op hogere leeftijd alleen 
achterblijven in een groot huis. Hier zie ik twee kansen: 
lever maatwerk om hen op tijd naar een kleinere woning 
te helpen, en maak het makkelijker en aantrekkelijker 
om woningen te splitsen of deels te verhuren.’

Daarbij gaat het niet alleen om het splitsen in meerdere 
wooneenheden. Men vraagt ook aandacht voor andere, 
meer eigentijdse, woonvormen.

‘Ondersteun leefvormen die gebruik maken van 
gezamenlijke ruimtes (bijvoorbeeld tuinen), waardoor je 
per saldo minder oppervlakte nodig hebt.’

‘Bouw kleine wijkjes of hofjes ( knarrenhof) waar oudere 
mensen klein en compact kunnen wonen, een (groente) 
tuin kunnen delen. Waar hulpbehoevenden door buren 
geholpen kunnen worden, waar je in de tuin kan werken 
als je dat leuk vind maar niet de verantwoordelijkheid 
voor de hele tuin hebt. Op jezelf maar toch niet alleen. 
Dus wel een eigen huisje maar gebruik kunnen maken 
van gemeenschappelijke voorzieningen. En betaalbaar.’

Waar mensen het helemaal eens lijken te zijn over de 
waarde van hergebruik en herindeling, ligt nieuwbouw – 
hoe belangrijk ook – een stuk minder eenvoudig.  

‘Het plan om 35.000 woningen ten noorden van Zwolle 
te bouwen roept veel vragen op. waar gaan de mensen 
die daar komen wonen werken. Of gaan we een enorme 
forensenstroom, creëren?’  

‘Zoek maximale ruimte in hergebruik van bestaande 
kantoren en boven winkels, etc.’ 

WONEN

‘Nieuwbouw dreigt voor bijna iedereen 
onbetaalbaar te worden.’



‘Ik denk dat we 
spijt krijgen als 
we landbouwgrond 
gaan gebruiken voor 
woningen.’

Twee thema’s die, naast alle aandacht voor het wonen, 
erg veel worden genoemd zijn klimaat en landbouw. 

Klimaatbeleid verdient prioriteit en klimaatverandering 
zal veel ruimte vragen. Daar kunnen we nu eenmaal niet 
omheen.

‘Wat ik belangrijk vindt is de ogen niet te sluiten voor 
het feit dat we sowieso meer ruimte voor water(beheer) 
nodig hebben en dat wat nu nog veilig en tegen 
acceptabele kosten bewoonbaar en bebouwbaar is, dat 
binnen enkele decennia waarschijnlijk niet meer zal zijn.’ 

‘Bouwen in laaggelegen polders: niet doen.’ 

‘We MOETEN dus onze energie CO2-vrij opwekken. 
Daar is, voor zover ik weet, helaas nog de nodige ruimte 
voor nodig. Dat moet prioriteit krijgen.’

Over de toekomst – en het ruimtegebruik - van de 
landbouw zijn de meningen verdeeld.

Enerzijds:
‘Persoonlijk denk ik dat we het oppervlak wat we 
gebruiken voor landbouw moeten laten krimpen en 
dat oppervlak efficiënt moeten benutten met passieve 
woningbouw.’

Anderzijds:
‘Er komt minder landbouwgrond beschikbaar. Agrarische 
bedrijven die willen extensiveren hebben grond nodig. 
Die wordt steeds schaarser.’ 

‘Ik denk dat we spijt krijgen als we landbouwgrond gaan 
gebruiken voor woningen.’

Veel mensen beseffen dat de strijd om de ruimte 
hoe dan ook een kwestie blijft van passen en meten, 
puzzelen en combineren. 

Zaak is dat daarbij helder aangegeven wordt op basis 
waarvan keuzes kunnen worden gemaakt en hoe de 
slimme combinaties in de praktijk vorm kan worden 
gegeven. En wel op zo’n manier dat iedereen die dat wil 
daar actief bij kan worden betrokken. 

‘Ik ben voor meer ruimte voor burgerparticipatie. Dit 
gebeurt veel te weinig.’

‘Wat mij zou helpen is als er een afwegingsmethodiek is 
waarmee de keuze gemaakt kan worden.’ 

‘Omgevingswet zo inrichten dat verschillende activiteiten 
elkaar zo min mogelijk belemmeren. Natuur ontwikkeling 
naast landbouw en woningbouw.’

AFWEGINGSMETHODIEK



‘Allereerst moeten we 
bewust worden van 
besparing: minder 
consumptie.’

Waar men onder het kopje ‘slimme combinaties’ voor 
praktische oplossingen binnen de huidige situatie pleit, 
wijzen veel mensen ook op een dieper liggende oorzaak 
voor de schaarste aan ruimte, namelijk het feit dat er 
steeds meer mensen zijn, die ook nog eens steeds 
meer spullen, wensen, ruimte voor zichzelf willen: ‘We 
moeten afscheid nemen van het idee dat groei per 
definitie iets positiefs is.’

‘De strijd om de ruimte brandt vooral los vanwege het 
groeiende beslag op de beschikbare ruimte  voor zo 
ongeveer  alle functies  binnen onze samenleving: 
wonen, economie, recreatie, transport en vervoer, 
energieopwekking, etc.  Die groei is gerelateerd 

aan de groei van de bevolking en de groei van de 
economie. Zolang die groei doorzet, zal het beslag op 
de beschikbare ruimte doorzetten en dus de strijd om de 
ruimte heviger worden.’

‘We willen volgens mij allemaal een zo groot mogelijke 
eigen ruimte, of dat nu een groot huis is of de ruimte 
er omheen. En die delen we het liefst alleen met de 
mensen die ons vertrouwd zijn. Daar begint het eigenlijk 
al, we willen niet inleveren op comfort, want dat zijn we 
zo gewend in deze luxe tijd waarin we leven.’ 

‘De eerste stap die we moeten zetten is afscheid nemen 
van het idee dat groei per definitie iets positiefs is. 
Natuurlijk zijn er vele manieren waarop groei positief 
kan uitpakken, maar de manier waarop in onze huidige 
maatschappij wordt gefocust op economische groei leidt 
vooral tot een uitsluitend kwantitatieve groei, zonder 
enige kwalitatieve groei.’ 

‘Allereerst moeten we bewust worden van besparing: 
minder consumptie. Zoals we nu met elkaar de 
natuurlijke bronnen uitputten kan echt niet worden 
volgehouden anders dan ten koste van de leefomgeving 
en anderen die het economisch minder rijk hebben.’

‘Matiging en meer soberheid is o.a. een weg voor 
(verlaging van de druk op) het milieu en een directe 
energiebesparing,  ook nog kosteloos  maar zeker ook 
voor meer voedselzekerheid van eigen grond.’

‘2/3 van de toename van het bewoond oppervlak komt 
omdat we steeds meer m2 per persoon hebben, slechts 
1/3 van het oppervlak is nodig omdat we met meer 
mensen zijn. Waarom moeten we steeds groter wonen?’

Een ander aandachtpunt met betrekking tot ‘het 
afscheid van de groei’ betreft de voortdurende groei van 
de bevolking en de daarmee samenhangende groei van 
druk op ruimte. 

‘Waarom heeft niemand het over de overbevolking?’

Discussie hierover is zinvol, maar niet makkelijk. 
Een enkeling suggereert dwang om bevolkingsgroei 
te voorkomen, een ander wijt alle problemen aan 
migranten, maar de meeste mensen kunnen zich daar 
niet vinden. 

Matiging
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samen voor een mooi en duurzaam overijssel

‘Samen maken wij ons 
sterk voor een mooi en 
duurzaam Overijssel’

Als Natuur en Milieu Overijssel zijn we dagelijks betrokken bij vraagstukken over de indeling en toekomst van de 
ruimte in Overijssel.

Meervoudig ruimtegebruik en de ‘slimme combinaties’ waar eerder in dit verslag al over werd gesproken zijn daarbij 
aan de orde van de dag. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet op ruimte voor de Vecht, waar klimaatadaptie, 
waterbeheer en veiligheid heel concreet worden gecombineerd met natuurontwikkeling en recreatie.
En iets ten noorden van Wijhe, in het gebied ‘Noordmanshoek’ (dat in het verleden is aangekocht als bedrijventerrein 
maar nooit zo is gebruikt) werken we samen met een groep actieve bewoners aan de ontwikkeling van een 
‘Energietuin’: een landgoed waar grootschalige opwekking van zonne-energie op slimme wijze samengaat met 
natuurontwikkeling, recreatie en (beperkte) woningbouw. 

Dergelijke functie-combinaties komen niet vanzelf, en we merken dat het steeds weer nodig is om aandacht te vragen 
voor de daartoe noodzakelijke brede, integrale benadering van vraagstukken. 
Met betrekking tot onze prioritaire thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie  voeren we 
hierover regelmatig overleg met bewonersgroepen, overheden en bedrijven. Daarbij werken we aan een visie-stuk 
rond wonen en duurzaamheid ook in relatie tot zorgvuldig ruimtegebruik. Dit zullen we t.z.t.  ook via onze nieuwsbrief 
verspreiden.

Een eenduidige oplossing is er niet. Maatwerk is geboden, en de bijdragen vanuit de burgerbeweging zijn daarbij vaak 
cruciaal. 

Graag danken wij iedereen die met ons heeft meegedacht voor de vaak uitgebreide, goed doordachte reacties. 

Uw betrokkenheid en inzicht helpt echt in onze gezamenlijke inzet voor een mooi en duurzaam Overijssel. 

ONZE INZET


