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OVER DE SCHREVE

Wonen tussen 
vink en steenuil: 
natuurinclusieve
wijk in Olst – en 
niet Olsjt 
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Olstergaard ligt aan de voet van de 
IJssel in Olst. Niet het Oost-Vlaamse 
Olsjt, maar wel het Olst in de Neder-
landse provincie Overijssel. Fruit-
teelt tekent de geschiedenis van het 
landschap. Mooie landgoederen in de 
omgeving van Deventer wisselen af 
met een rustig landschap. 

Om de druk op de woningmarkt wat te lich-
ten – die is in Nederland nog steviger dan in 
Vlaanderen- én tegelijk de druk op natuur aan 
te pakken, startte het gemeentebestuur van 
gemeente Olst-Wijhe in 2016 het plan om een 
duurzame wijk uit te werken. Niet zomaar een 
wijk met wat wadi’s en energieneutrale wonin-
gen: de wijk zou natuurinclusief, gezond en 
sociaal worden. 78 woningen op 3,5ha voorma-
lige akkergrond zouden wat stoom van de markt 
moeten laten. Hiervoor werkt de gemeente 
samen met drie bureaus: stedenbouwkundig 
bureau SVP, landschapsarchitect Haver Droeze 
en ecologisch adviesbureau Ecogroen. 

Het stedenbouwkundig plan van Olstergaard 
lijkt op het eerste zicht een gewoon plan. Maar 
schijn bedriegt: het plan is namelijk opgedeeld 
in drie delen. De basis, het casco, zorgt voor 
een organisch netwerk van groen dat door 
de hele wijk loopt. De lijnen zijn gevuld met 
bomen, houtwallen, struiken en ander struweel. 
Bestaande oude paden en bomen behouden 
hier gewoon hun plek. Met dit netwerk wordt de 
natuurinclusiviteit van de site bewaakt. Ruimte 
zal er zijn voor heel wat vogelsoorten, als 
gierzwaluw, steenuil, maar ook bosmuizen en 
egels, en heel wat insecten, maar ook mensen. 
Soorten als lijsterbes, Gelderse roos, mispel en 
meidoorn moeten dit mogelijk maken, net als 
grote bomen die strategisch worden ingepland, 
als uitkijkpost voor roofvogels – het is een open 
omgeving – en nestkastjes voor steenuiltjes. 
Over het hele terrein worden fruitbomen aan-
geplant (met oude rassen). En elders krijgen 
takkenwallen en insectenhotels al in de plan-
ningsfase een toegewezen plek. 

Daarnaast zijn er ordeningsprincipes vastge-
steld. Aan de hand van 5 kernwaarden, gaat 
het project op zoek naar de juiste bestemming 
voor elke bewoner: ruimtelijke kwaliteit, duur-
zaamheid, klimaatbestendigheid, circulariteit 
en de natuurinclusiviteit -waar we straks nog 
dieper op in gaan. Deze zeggen bijvoorbeeld 
iets over de oriëntatie van de woningen, de 
locatie waar water wordt vastgehouden in bij-
voorbeeld wadi’s (waarvan enkele met kleilaag 
voor kamsalamanders en kikkers) en routes die 
wenselijk zijn om woonvelden met elkaar te ver-
binden en een buurtgevoel te creëren. Tussen 
deze assen en vlekken in, resten de woonerven, 
of ‘woonsferen’. Deze zijn -binnen een vast 
kader- verder uit te werken met een groep van 
toekomstige buren, zoals een bloemen-, moes- 
of fruittuin. Dit is de ‘inclusiviteit’ van de mens uit 
natuurinclusiviteit. 

De woonsferen vormen de basis van de spel-
regels die gelden binnen Olstergaard. Deze 
spelregels gaan in op de natuurinclusiviteit, cir-
culariteit, ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendig-
heid en duurzaamheid van de buurt. Zo wordt 
afgesproken dat woningen energieneutraal 
worden gebouwd en er geen pesticiden worden 
gebruikt, maar bijvoorbeeld ook waar nestge-
legenheid moet worden ingebouwd voor onder 
andere gierzwaluwen.

Naast een verdeling van het terrein in woonvor-
men zoals tiny houses op palen, of kleine erven 
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In de gebieden met het label ‘natuur voedselrijk’ 
en ‘natuurlijk ecologisch’, engageert de bewo-
ner zich om nog een stapje verder te gaan, 
zoals nestgelegenheid voor de gele kwikstaart 
of de zwarte roodstaart op het groendak. Ook 
voor de verbindingen tussen de kavels gaan de 
verwachtingen omhoog: hagen, fruitstruiken, 
snoeiafval hergebruiken,…. Ook voor het voed-
sellandschap gaan de eisen de hoogte in: 7 
lagen moeten worden bereikt, van hoogstambo-
men, naar wortelgewassen. 

De lijn wordt ook doorgetrokken in het gebruik 
van materialen voor bestrating, aangepaste 
verlichting, een verbod op beregenen met 
grondwater, gemeenschappelijke compostering, 
nazuivering van het grijswater met helofyten, … 
tot het opstellen van normen voor gebruik van 
gerecycleerde materialen voor de bouw van het 
huis. Sommige woningen moeten zelfs volledig 
demonteerbaar en herbruikbaar zijn (geen cara-
vans). Waar wachten we hier nog op?

 
Meer info 

www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1773.
BP2019003007-0201/r_NL.IMRO.1773.
BP2019003007-0201.html#_3_Groen

issuu.com/olst-wijhe/docs/ontwikkelingsplan_
olstergaard 

met meer privacy, wordt ook in de natuurinclu-
siviteit afgewisseld. Sommige mensen gaan 
voor een volledig circulaire woning in een 
voedsellandschap, anderen zoeken juist naar 
een groene omgeving waar samen geleefd kan 
worden. Daarvoor stelden de bewoners, samen 
met het ecologisch adviesbureau Ecogroen 
een keuzemenu samen. Voor elk gebied moet 
de lijst worden gevolgd die van toepassing 
is op het gebied. Uiteraard worden de lijsten 
benoemt met superlatieven, maar niet helemaal 
onterecht. De laagste categorie is de Olster-
gaard ‘super’, die gaat over naar ‘ultra’ om te 
eindigen in ‘Max’. 

De kavels komen te liggen in verschillende 
woonsferen: natuurlijk cultuurhistorisch, natuurlijk 
voedselrijk en natuurlijk ecologisch. De bebou-
wing in het natuurlijk cultuurhistorische deel 
sluit aan bij de kenmerken van de regio. Geen 
pastoriewoningen, maar wel een kenmerkende 
bouwstijl, met afgescheiden percelen. Groenda-
ken, grote bomen en wadi’s moeten verweven 
zijn met de kavels. Erfafscheidingen in Bekae-
rtdraad? Nee: lokale wilgentenen en haagma-
teriaal verplicht. En verder: vleermuizennissen, 
nestgelegenheid voor de gierzwaluw, vogelvides 
en een insectenmuur. Het geheel wordt inge-
kleed met een 4-lagig voedsellandschap (bomen, 
struiken, heesters en bodembedekking). De 
natuurlijke integratie van deze bouwsfeer heet 
–niet onverwacht- al ‘super’ en voor de volgende 
gaat het over ‘ultra’ naar ‘max’. 


