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Voorwoord 
 
  
In het kader van onze deeltijdopleiding ‘Tweedefase Opleiding Milieukunde’ (TOM) / ‘Master of Environmental 
Science’ aan de Saxion Hogeschool te Deventer hebben wij onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen voor 
duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en voor duurzaam watergebruik op een EcoErf. In de vorm van aanbeve-
lingen hebben we suggesties gedaan om het concept EcoErf op een duurzame wijze te kunnen realiseren. 
De opdracht voor dit onderzoek is gegeven door bureau Mensenland te Hoogland en de stichting One Planet 
Foundation te Amersfoort. In dit eindrapport worden eigenschappen en uitgangspunten van EcoErf beschreven die 
door ons zelf zijn geformuleerd.  
 
Graag willen wij een aantal mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. In het bijzon-
der willen wij Bart Pijnenburg van bureau Mensenland en Justin Pagden en Paul Heistein van One Planet Foundati-
on bedanken voor de opdracht en voor het vertrouwen gedurende dit onderzoeksproject. Ook willen wij Bauke de 
Vries en Jaap Spoelstra bedanken voor hun ondersteuning en begeleiding vanuit school en Harrie van Bommel 
voor het beoordelen van de groeps- en individuele producten.  
 
Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van dit document en wij hopen dat u de aanbevelingen in dit document 
kunt waarderen en gebruiken bij het verder ontwikkelen van het EcoErf-concept. 
 
Sandra Konijn, Klaas Romijn en Martijn van der Zee 
Saxion Hogescholen Deventer, 9 februari 2010. 
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Samenvatting 
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het integrale project ‘Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duur-
zaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik op een EcoErf.

 

' Het integrale ‘EcoErf’-project is 
uitgevoerd op verzoek van Bureau Mensenland te Hoogland en stichting One Planet Foundation (OPF) te Amers-
foort (hierna: ‘de opdrachtgevers’). De opdrachtgevers zijn op zoek naar locaties en sociale investeerders om het 
EcoErf-concept te realiseren (OPF, 2009a). Daarom willen de opdrachtgevers het concept opschalen naar een initi-
eel ontwerp, waarbij zij gebruik maken van de tien principes uit de ‘One Planet Living – program manual’; hierna 
de OPL-handleiding (WWF/BioRegional, 2008). Aan de projectgroep is gevraagd een bijdrage te leveren aan de 
gewenste ontwikkeling van een EcoErf.  

EcoErf 
EcoErf is een concept van wonen en werken, dat gerealiseerd kan worden in het landelijk gebied. Het concept 
combineert rode ontwikkeling (het bouwen van een duurzaam woongebouw), het beheer van een groen gebied 
(beheer van natuur en landschap), blauwe ontwikkeling (duurzaam watergebruik) en landbouwproductie op kleine 
schaal (boomgaarden en tuinderij). De doelstelling van het concept EcoErf is om een uitkomst te bieden voor twee 
uitdagingen: duurzaam beheer van natuur en landschap en duurzaam leven en wonen. (OPF, 2009, p 1).  
 
Onderzoek 
De projectgroep heeft besloten om twee onderdelen van het initieel ontwerp uit te werken, omdat het opstellen 
van een volledig initieel ontwerp niet haalbaar is binnen de beschikbare tijd voor dit onderwijsblok. Bij de keuze 
van een te onderzoeken principe van OPL was een belangrijke afweging dat de drie P’s van duurzame ontwikkeling; 
namelijk People, Planet en Prosperity, in het onderzoek geïntegreerd worden. Er is gekozen voor onderzoek naar 
de onderwerpen: “cultuur en erfgoed” en “duurzaam watergebruik”. De volgende hoofdonderzoeksvraag staat 
centraal in dit rapport:  Welke oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en voor duurzaam water-
gebruik dragen bij aan de doelstelling van een EcoErf? 
 
Methode 
Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is deels uitgevoerd in de individuele rapporten. In de individuele 
onderzoeken is per onderwerp gezocht naar op een EcoErf toepasbare oplossingen. In dit rapport worden de uit-
komsten van deze individuele rapporten geïntegreerd en getoetst aan de duurzaamheidaspecten. Voor het vinden 
van geschikte oplossingen en voor het vinden van een geschikte methode voor het toetsen van de duurzaamheid 
van de verschillende oplossingen is de onderzoeksmethode bureaustudie gebruikt. Het toetsen van de toepas-
baarheid en de duurzaamheid betreft een beperkte kwalitatieve analyse. Deze analyses zijn subjectief omdat de 
projectgroepleden de toetsing hebben uitgevoerd, zonder een groter panel van deskundigen te raadplegen. 
 
Resultaten 
De conclusie van het deelonderzoek 'Cultuur, Erfgoed en EcoErf' is dat er vier verschillende mogelijkheden zijn 
voor het duurzaam beheren van het land op een EcoErf. De gevonden mogelijkheden dragen bij aan het versterken 
van biodiversiteit en aan mooi, toegankelijk landschap in het ontwikkelingsgebied. Het betreft de oplossingen: 
• het omzetten van het landbouwtype akkerbouw naar het type grasland met hoge ecologische kwaliteit; 
• het aanbrengen van nieuwe, kleinschalige lijnvormige landschapselementen; 
• het opzettelijk aanbrengen van heterogeniteit; en  
• de vormentaal van het historisch gegroeide landschap als uitgangspunt nemen bij nieuwe integrale projecten. 
Uit het deelonderzoek 'duurzaam watergebruik' blijkt ook dat er meerdere oplossingen is voor duurzaam waterge-
bruik. Deze oplossingen zijn te verdelen in drie onderdelen, te weten: 
• hergebruik grijswater; 
• hergebruik zwartwater;  
• hergebruik regenwater. 
 
De oplossingen die gevonden zijn uit het onderzoek duurzaam watergebruik, dat is uitgevoerd als onderdeel voor 
de EcoErf-doelstelling om duurzaam te leven en wonen, moeten inpasbaar zijn binnen de oplossingen voor duur-
zaam landbeheer. Tijdens het inpassen van de beide uitkomsten zijn twee negatieve effecten geconstateerd; na-
melijk de combinatie zwartwater / ecologisch grasland en vormentaal / wateropvang. De oplossingen lijnvormige 
elementen / regenwater infiltratie en regenwater / ecologisch grasland kunnen elkaar versterken. Verder worden 
geen relaties verwacht tussen de verschillende oplossingen. 
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Na het inpassen van de gekozen oplossingen is bepaald of deze oplossingen voldoen aan de duurzaamheidcriteria 
en aan de tien principes van One Planet Living. Conclusie van de toetsing aan de duurzaamheidcriteria is dat de 
oplossingen voor duurzaam watergebruik en de 'oplossing ecologisch grasland' voldoen. Voor de andere 'cultuur 
en erfgoed-oplossingen' is de duurzaamheid niet eenduidig of te veel afhankelijk van situatie. 
 
De toetsing aan de tien principes van OPL leverde vijf plusjes op (o.a. voor local and sustainable food). Op drie 
punten hebben de gekozen oplossingen geen raakvlak en op twee punten zijn zowel negatieve als positieve effec-
ten geconstateerd. Het betreft de volgende twee principes: Zero carbon en Heath and happiness. 
 
Conclusie 
De algehele conclusie is dat er verschillende oplossingen zijn voor het beheer van landschap, die kunnen 
bijdragen aan het versterken van biodiversiteit en aan mooi, toegankelijk landschap in het ontwikke-
lingsgebied. De duurzaamheid van oplossing 'aanbrengen van ecologisch grasland' kan worden verde-
digd, maar van de andere oplossingen is de duurzaamheid te veel afhankelijk van de werkelijke situatie. 
Van deze oplossingen kan de duurzaamheid in een later stadium bepaald worden. 
Door het hergebruik van de afwaterstromen, gaat het drinkwaterverbruik van ongeveer 1470m³ naar 
197m³. Daarnaast wordt het hergebruik van grijswater en regenwater verdroging tegengegaan, het her-
gebruik van zwartwater levert nutriënten aan de bodem en sluit de kringloop. Waardoor op het EcoErf 
minder of geen kunstmest meer gebruikt hoeft te worden. 
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 1. Inleiding 

1.1 PROJECTKADER 

Dit rapport is geschreven in het kader van het derde onderwijsblok van de deeltijdopleiding ‘Tweedefase Opleiding 
Milieukunde’ (TOM) / ‘Master of Environmental Science’ van Saxion Hogeschool te Deventer, Van Hall / Larenstein 
te Leeuwarden en de University of Greenwich te Londen. Dit onderwijsblok heeft als onderwerp: ‘de integrale 
aanpak van omgevingskwaliteit’. Het doel van dit blok is om te werken aan een project waarin de inhoudelijke 
domeinen milieu, natuur en water geïntegreerd worden in de ruimtelijke aanpak van gebiedsgerichte omgevings-
kwaliteit. Het projectgebied betreft (een deel van) de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Randmeren 
en/of de Rijn/Lek. In dit projectgebied heeft de studentengroep ‘EcoErf’ (hierna: de projectgroep) gewerkt aan een 
integraal project, met daarbinnen individueel uitgevoerde deelonderzoeken.  
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het integrale project ‘Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duur-
zaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik op een EcoErf.

1.2 WAT IS ECOERF 

' Het integrale ‘EcoErf’-project is 
uitgevoerd op verzoek van Bureau Mensenland te Hoogland en stichting One Planet Foundation (OPF) te Amers-
foort (hierna: ‘de opdrachtgevers’). De opdrachtgevers zijn op zoek naar locaties en sociale investeerders om het 
EcoErf-concept te realiseren (OPF, 2009a). Daarom willen de opdrachtgevers het concept opschalen naar een initi-
eel ontwerp, waarbij zij gebruik maken van de tien principes uit de ‘One Planet Living – program manual’; hierna 
de OPL-handleiding (WWF/BioRegional, 2008). Aan de projectgroep is gevraagd een bijdrage te leveren aan de 
gewenste ontwikkeling van een EcoErf.  

Het EcoErf-concept is een woonvorm waarin de 10 principes van de OPL-handleiding zullen worden toegepast. Het 
concept is volgens de opdrachtgevers een nieuwe manier van wonen en werken, dat gerealiseerd kan worden in 
het landelijk gebied. Het concept is vernieuwend vanwege de combinatie van rode ontwikkeling (bouwen van een 
duurzaam woongebouw), het beheer van een groen gebied (beheer van natuur en landschap), blauwe ontwikke-
ling (duurzaam watergebruik) en landbouwproductie op kleine schaal (boomgaarden en tuinderij). Het landgoed 
zal op een duurzame manier worden bewerkt door de bewoners van het erf (internet OPF, 2009b). In hoofdstuk 2 
wordt het EcoErf-concept verder beschreven. 

1.3 ONDERZOEKINDELING  

De projectgroep heeft in overleg met de opdrachtgevers besloten om twee principes van de OPL-handleiding uit te 
werken ten behoeve van het initieel ontwerp, te weten: duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam 
watergebruik. In een later stadium wordt nog een derde deelonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
financiering en exploitatie. De projectgroep heeft hiervoor gekozen omdat het onderzoeken van alle OPL-principes 
niet haalbaar is binnen de beschikbare tijd voor dit blok. Dit rapport beschrijft de resultaten van het integrale on-
derzoek, waarin de resultaten van de deelonderzoeken zijn overgenomen en getoetst op integratiemogelijkheden 
en aan de duurzaamheidaspecten. 

1.4 LEESWIJZER 

In het volgende hoofdstuk "situatieschets" wordt de uitgangssituatie voor dit onderzoek beschreven. Er wordt 
uitgelegd wat de One planet Foundation doet, wat verstaan wordt onder de 10 principes van One Planet Living, 
waarom en hoe een EcoErf kan bijdragen leveren aan duurzaam beheer van natuur en landschap en duurzaam 
wonen en werken en wat de uitgangspunten zijn. In paragraaf 2.6 leidt dit tot de onderzoeksrichting. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksvragen voor het gehele onderzoek en de termen van de hoofdonderzoeks-
vraag worden afgebakend. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de methode van onderzoek beschreven aan de hand 
van de onderzoeksstrategie en het onderzoeksmodel. In dit hoofdstuk wordt ook uitgelegd op welke wijze de re-
sultaten van de individuele deelonderzoeken weer samengevoegd worden in het eindrapport en op welke wijze 
van de gevonden oplossingen de duurzaamheid bepaald wordt. 
In hoofdstuk 5 "Resultaten" bevat een samenvatting van de resultaten van de individuele deelonderzoeken en een 
beschrijving van raakvlaken tussen de oplossingen uit de individuele onderzoeken. Verder worden in dit hoofdstuk 
de oplossingen getoetst op duurzaamheid met behulp van een matrix en wordt naar de raakvlakken met de ande-
re OPL-principes gekeken. 
Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen beschreven en wordt bediscussieerd of de resultaten 
relevant en betrouwbaar zijn. 
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2. Situatieschets 

2.1 INLEIDING 

De manier waarop de mens produceert en natuurlijke hulpbronnen verbruikt, is niet te handhaven op de lange 
termijn. Momenteel gebruiken we 25 % meer natuurlijke hulpbronnen dan het vermogen van de aarde om deze 
bronnen weer te vernieuwen. In de periode van 1961 tot en met 2003 zijn de effecten van menselijke activiteiten 
op de ecosystemen van onze planeet met 150 % gestegen. Als deze trend zo doorgaat, hebben we in 2050 een 
tweede planeet nodig om te kunnen voldoen aan onze vraag naar energie, water, voedsel en onderdak. Het moge 
duidelijk zijn dat we momenteel geen tweede planeet tot onze beschikking hebben.   
 
Als mens staan we daarmee voor de grote uitdaging om een aarde te creëren, waarin de gehele wereldbevolking 
gelukkig en gezond kan leven binnen de natuurlijke grenzen die onze planeet biedt. Een aarde waarbij een ieder 
een eerlijk (en voldoende) aandeel aan natuurlijke hulpbronnen tot zijn beschikking heeft en waar ruimte is voor in 
het wild levende dieren en natuur. Deze visie wordt genoemd: “One Planet Living” (Internet, WWF, 2010a). 

 
“Our biggest challenge this new century is to take an idea that seems abstract  
– sustainable development – and turn it into a reality for all the world’s people.” 

   
Voormalig VN Secretaris-Generaal Kofi Annan, 2001  

2.2 TERUG NAAR ÉÉN AARDE 

One Planet Living (hierna: “OPL”) - een initiatief van BioRegional Development Group (“BioRegional”) en het World 
Wide Fund For Nature - International (WWF-International) (Internet, OPL, 2009a) – gebruikt de ecologische voet-
afdruk als belangrijkste indicator voor duurzaamheid. Naast de ecologische voetafdruk als indicator, promoot OPL 
ook het idee dat duurzaam leven een betere kwaliteit van leven betekent en daarmee tegemoet moet worden 
gekomen aan de menselijke behoeften zoals: eten, kleding, huisvesting, energie, gezondheid, mobiliteit, scholing 
en vrijetijdsbesteding. Om aan al deze wensen tegemoet te komen heeft OPL een unieke set van 10 duurzaam-
heidsprincipes samengesteld. De principes bevatten zowel ecologische, economische als sociale indicatoren (Inter-
net, WWF, 2009a).    
 
In de handleiding van One Planet Living zijn de tien principes opgenomen. Dit zijn de principes die volgens OPL 
toegepast moeten worden binnen nieuwe projecten. Door het toepassen van deze principes moet het volgens OPL 
mogelijk zijn om de voetafdruk terug te brengen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van 
leven. De principes zijn:  
• Geen CO2 uitstoot   
• Geen afval 
• Duurzaam transport 
• Gebruik lokale en duurzame materialen 
• Lokaal en duurzaam voedselgebruik 
• Duurzaam watergebruik 
• Natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit 
• Cultuur en erfgoed 
• Billijkheid en eerlijke handelsrelaties 
• Gezondheid en geluk 

 
Een uitgebreide beschrijving van deze 10 principes is beschreven in bijlage 1. Door deze principes toe te passen is 
volgens OPL een voetafdruk te realiseren van 1,8 hectare per persoon 1

                                                                 
1 De herkomst van de ‘1,8 hectare voetafdruk per persoon’ is afkomstig van het Living Planet Report 2004. Mondiaal hebben we de beschikking 
over 11,3 miljard hectare biologisch productieve (vis)grond. Gedeeld door 6,15 miljard mensen (2001) komen we op 1,8 hectare per persoon, 
ook wel het eerlijk aarde-aandeel genoemd. 1,8 hectare is inclusief de nodige ruimte voor natuur/biodiversiteit. Uit het rapport blijkt tevens dat 
de gemiddelde voetafdruk per inwoner van Nederland nu op ongeveer 4,7 hectare ligt (Living Planet Report, 2004). 

. Dat heeft tot gevolg dat de aarde op een 
duurzame manier wordt gebruikt en onderhouden, zonder dat daarbij onze natuurlijke hulpbronnen worden uit-
geput (WWF / BioRegional, 2008). 
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Wereldwijd zijn inmiddels een aantal projecten in uitvoering die toepassing geven aan zowel het terugbrengen van 
de ecologische voetafdruk als de 10 duurzaamheidsprincipes van OPL. Hieronder worden twee voorbeelden ge-
noemd van deze zogenaamde ‘One Planet Living Communities’ (Internet, BioRegional, 2010a). 

MASDAR CITY, ABU DHABI 

Eén van de hoofddoelstellingen is om Abu Dhabi te positioneren als het centrum voor onderzoek en ontwikkeling 
van duurzame energie van wereldklasse (Internet, Masdar, 2009a). Masdar City wordt ongeveer 6 km² groot. Voor 
de realisatie zullen zowel bestaande als toekomstige technologieën worden gebruikt. Het is een ambitieus en rea-
listisch project. Als voorbeeldproject wil Abu Dhabi de wereld laten zien hoe met stedelijke ontwikkeling kan wor-
den voldaan aan de One Planet Living principes (Internet, Masdar, 2009b). 

SONOMA, NOORD-AMERIKA 

Sonoma Mountain Village is Amerika’s eerste One Planet Community die stedelijke ontwikkeling met vergaande 
duurzaamheidmaatregelen integreert. Het gebied beslaat 81 hectare. In totaal worden hier 1.892 huizen en ruim 
76.645 m2 kantoorgebouw gerealiseerd. Ondertussen is al 1,14 Megawatt aan zonne-energie geïnstalleerd. Het 
doel is om de CO2 emissies met 83% te verminderen. De realisatie van het project is in 2009 gestart. Tot en met 
2020 zal het project regelmatig worden gemonitoord en getoetst aan de principes van One Planet Living (Internet, 
Sonoma, 2009). 

2.3 ONE PLANET FOUNDATION 

Geïnspireerd door OPL is in mei 2006 de stichting One Planet Foundation (hierna: “OPF”) opgericht onder de naam 
EcoVilla. Ook OPF heeft als doel het reduceren van CO₂ -uitstoot en het terugbrengen van de mondiale voetafdruk 
naar één planeet. Het eerste onderzoek dat door OPF is uitgevoerd heeft zich gericht op het EcoVilla concept. Dit is 
een collectieve woonvorm waarbij een grote verlaging wordt behaald van de CO₂ -emissies door verschillende as-
pecten van duurzaamheid samen te voegen in één concept. Doordat in de loop der tijd meerdere projecten uitge-
voerd zijn (waaronder: EcoVilla’s, EcoCentrum, EcoGolf en EcoErf), is gekozen om de naam van de stichting te ver-
anderen in One Planet Foundation. OPF heeft als visie en missie: 
 
“One Planet Foundation is een katalysator en kraamkamer voor duurzaamheid. Zij werkt voor klimaatbescherming 
en het behoud van een leefbare wereld door het verminderen van CO2-uitstoot en de mondiale voetafdruk per per-
soon. Zij creëert en realiseert innovatieve en inspirerende projecten die mensen in staat stellen om duurzamer te 
leven, werken en spelen binnen ieders toegestane mondiale voetafdruk.” (Internet, OPF, 2009a). 

2.4 ECOERF 

De discussie over klimaat en energie heeft dringend behoefte aan een aantal positieve en inspirerende voorbeel-
den. De opgave om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden is enorm. Daarom hebben in Neder-
land het Bureau Mensenland en stichting OPF het concept EcoErf ontwikkeld. Het EcoErf concept is een uitwer-
kingsvorm van een One Planet Living community.  
Wereldwijd worden op dit moment veel duurzame projec-
ten ontwikkeld of zijn zelfs al in gebruik. Elk project heeft zo 
zijn eigen insteek, toegepaste technieken, omvang en aantal 
bewoners. Deze projecten zijn geen van allen volledig om te 
zetten naar het concept EcoErf, het concept EcoErf is een 
nieuwe ontwikkeling.  
Het concept is volgens OPF een nieuw manier van wonen en 
werken, dat gerealiseerd wordt in het landelijk gebied. OPF 
geeft aan dat een dergelijk erf circa 10 hectare groot is en 
dat er plaats is voor ongeveer twaalf huishoudens van ver-
schillende samenstellingen. Naast deze bebouwing is er 
plaats voor landerijen die op een duurzame manier bewerkt 
worden door de bewoners van het erf. Op deze manier zou 
het mogelijk moeten zijn om op een moderne, aantrekkelij-

Figure 1.1 EcoErf Concept (internet OPF, 2009b) 
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ke en betaalbare manier te leven binnen een ecologische verantwoord ‘budget’ van 1,8 hectare per persoon. 
Daarnaast wil OPF met het EcoErf-concept laten zien dat een modern, aantrekkelijk, comfortabel en betaalbaar 
leven mogelijk is met 80% minder CO2-uitstoot (Internet, OPF, 2009b). 
 
Doel van een te ontwikkelen EcoErf is dat het erf een uitkomst biedt voor twee grote uitdagingen
1. Duurzaam beheer van natuur en landschap: voor de wereldeconomie producerende landbouw, levert geen door 
mensen gewenst landschap. Het landschap dat we wel willen hebben en behouden is moeilijk te financieren.  

: 

2. Duurzaam leven en wonen: hoe kunnen we ons leven zo inrichten dat we modern, comfortabel, aantrekkelijk en 
betaalbaar kunnen leven, maar wel klimaatneutraal en met veel minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 
(OPF, 2009a).    

2.5 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ECOERF 

Om het EcoErf concept tot een succes te maken heeft OPF voor het EcoErf concept diverse principes en uitgangs-
punten opgesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij de handleiding die is opgesteld door One Planet Living. Het 
betreft de volgende uitgangspunten (Internet, OPF, 2009b): 
• De nieuwe woongebouwen die geplaatst worden zijn voornamelijk gericht op wonen voor een aantal huis-

houdens, zogenaamde ‘co-housing’. Werken op locatie is gericht op het beheer van de plek en de grond. Het 
wonen op de locatie financiert het concept. 

• Het gebruik van de grond leidt tot een positieve impuls voor natuur, landschap en de recreatieve toeganke-
lijkheid van het landschap.  

• Bewoners dragen zorg voor het beheer van de natuur, landschap en recreatie van het gebied.  
• Door het gebruik van bestaande en nieuwe technologieën zal de bebouwing en de locatie netto energie op-

wekken. Tijdens de bouw, inrichting en gebruik wordt gestreefd naar het gebruik van materialen die voldoen 
aan het Cradle to Cradle (C2C) principe. 

• Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en te wonen in een duurzaam gebouw, kan zonder het 
opgeven van een comfortabel leven toch voldaan worden aan een mondiale voetafdruk van maximaal 1,8 ha. 

• Bewoners gebruiken en beheren de grond met een optimale verweving van de functies natuur, productie, 
landschap en eventuele eisen vanuit de woonfunctie.  

• Bewoners gebruiken en beheren de grond in één exploitatie. Geld voor beheer wordt bij de start opzij gelegd 
of via erfpacht betaald en bewoners steken ook zelf de handen uit de mouwen. Het beheer van de grond is 
daarmee onafhankelijk van subsidies.  

• Gebouwen en landschap voldoen aan hoge esthetische kwaliteitseisen dankzij een moderne vormgeving. 
 
Daarnaast heeft de projectgroep, in overeenstemming met OPF, een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het 
te ontwikkelen EcoErf. Deze situatie is gebaseerd op wensen van de opdrachtgevers en op enkele uitgangspunten 
van de OPL-handleiding. Opgemerkt wordt dat deze uitgangssituatie alleen voor het onderzoek geldt, in het werke-
lijk te ontwikkelen EcoErf kan sprake zijn van een afwijkende uitgangssituatie.  
 
Ligging: 
One Planet Foundation is gelegen in het centrum van Amersfoort. De opdrachtgevers hebben de wens om het 
eerste EcoErf in de directe omgeving van Amersfoort te realiseren, en wel in het landelijk gebied gelegen binnen 
een straal van 10 km rondom Amersfoort. De afstand van 10 km is gekozen zodat ook de transportafstanden zo 
klein mogelijk zijn; d.w.z. wonen, werken en recreëren binnen een beperkte schaal. Binnen een  straal van 10 km 
rondom Amersfoort wordt gezocht naar locaties waar een gecombineerde rode - groene - blauwe en agrarische 
ontwikkeling mogelijk is. Op de kaarten van bijlage 2 is te zien dat deze mogelijkheid zich vooral voordoet aan de 
zuidoost en westzijde van Amersfoort.  
Indeling perceel: 
De totale omvang van het perceel bedraagt circa 10 hectare; waarvan circa 4 hectare voor grasland, circa 2 hectare 
voor boomgaard, 2 hectare voor tuinderij, 1 hectare voor het woongebouw en overige verhardingen en 1 hectare 
voor watergangen en landschapselementen.  
Tijdpad: 
Verder is een uitgangspunt dat het EcoErf optimaal functioneert in het jaar 2020 en dat de bewoners zelfstandig 
de terreinen en systemen kunnen beheren. 
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2.6 ONDERZOEK 

Voor de ontwikkeling van het EcoErf concept is op hoofdlijnen al een projectconcept voor een duurzame gebieds-
ontwikkeling gemaakt. Doordat EcoErf een nieuwe ontwikkeling is, zijn veel zaken nog niet zijn onderzocht en 
uitgekristalliseerd. De vraag van OPF is om een stap verder en dieper te gaan op weg naar de realisatie. De volgen-
de stap hierin is het opstellen van een initieel ontwerp waarin toepassing wordt gegeven aan de 10 duurzaam-
heidsprincipes van OPL. Het doel van het initiële ontwerp is dat er een beeld ontstaat van de ontwikkelambitie, 
gewenste functionaliteit, wie wil of kan wat op het terrein, planning, financiering, exploitatie en duurzaamheidas-
pecten (Heistein, 2009). Het initieel ontwerp moet zo zijn opgebouwd dat het op meerdere locaties toegepast kan 
worden. Na het opstellen van een initieel ontwerp kan het proces tot realisatie verder worden ingezet. 
 
De projectgroep heeft besloten om twee onderdelen van het initieel ontwerp uit te werken, omdat het opstellen 
van een volledig initieel ontwerp niet haalbaar is binnen de beschikbare tijd voor dit onderwijsblok. De keuze voor 
de twee onderdelen is gemaakt in overleg met OPF en daarbij is rekening gehouden met ieders interesse en ont-
wikkelambitie en de vraag van OPF om de toepasbaarheid van duurzaamheidprincipes van OPL op kleine schaal te 
onderzoeken. Bij de keuze van een te onderzoeken principe van OPL was een belangrijke afweging dat de drie P’s 
van duurzame ontwikkeling; namelijk People, Planet en Prosperity, in het onderzoek geïntegreerd worden. Het 
onderzoek richt zich op de onderwerpen: “cultuur en erfgoed” en “duurzaam watergebruik”. 
 
Door het uitvoeren van deze twee deelonderzoeken wordt invulling gegeven aan een gedeelte van het initieel 
ontwerp van een EcoErf. OPF zal de overige onderwerpen uit moeten werken om tot een volledig initieel ontwerp 
te komen.  Om een beeld te geven van het belang van de twee deelonderzoeken, wordt hieronder per onderwerp 
een korte introductie gegeven.    

CULTUUR EN ERFGOED 

In de handleiding van OPL worden de termen “cultuur" en "erfgoed” niet specifiek gemaakt of gedefinieerd. Daarin 
wordt wel gesignaleerd dat het lokale culturele erfgoed over de hele wereld verloren gaat door de globalisering, 
wat resulteert in het verlies van lokale identiteit en verscheidenheid. De doelstelling van OPL is het behouden en 
uitbreiden van lokaal cultureel erfgoed, door structuren te kiezen en systemen te gebruiken die aansluiten bij het 
bestaande erfgoed. (Wwf / BioRegional, 2008 p. 13). Voor het principe “cultuur en erfgoed” is volgens de handlei-
ding geen duidelijke kwantificeerbare internationale doel te omschrijven. De te bereiken doelen moeten voor 
iedere te onderzoeken case worden gebaseerd op locale kansen en beperkingen en worden vastgesteld via een 
voor redenering vatbaar proces. (Wwf / BioRegional, 2008 p. 39). 
 
In Nederland blijken de termen cultuur en erfgoed wel degelijk in diverse publicaties te zijn omschreven. Daar is in 
het individuele deelonderzoek naar het principe “cultuur en erfgoed” gebruik van gemaakt. Ter invulling van het 
dit principe op een EcoErf richtte het deelonderzoek zich op die componenten, terreinenelementen en objecten 
die bijdragen aan het versterken van de reeds aanwezige kwaliteit van cultuurlandschappen in het landelijk gebied, 
zodat deze van generatie op generatie kunnen worden overgedragen. Cultuurlandschap is ontstaan door activitei-
ten van mensen en bestaat uit vele inrichtingselementen als wegen, akkers en weilanden, parken en vijvers, maar 
ook uit huizen en fabrieken, dorpen en steden. Volgens OPF kan met het ontwikkelen en beheren van een EcoErf 
invulling kan worden gegeven aan manieren om natuur en landschap duurzaam te beheren, door middel van be-
heer van land dat bijdraagt aan biodiversiteit dat bijdraagt aan een mooi en toegankelijk landschap. In het deelon-
derzoek "cultuur en erfgoed" is vooral gezocht naar oplossingen voor het beheer van cultuurlandschap die bijdra-
gen aan biodiversiteit en aan mooi, toegankelijk landschap. 
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DUURZAAM WATERGEBRUIK 

In de handleiding van OPL wordt de term “duurzaam watergebruik” gedefinieerd als het gebruik van water op een 
zodanige manier dat het een positief effect heeft op de lokale voorraden van zoetwater. Dit positieve effect kan 
bereikt worden door het toepassen van effectieve systemen, besparingsmogelijkheden, hergebruik en recycling 
(Wwf/BioRegional, 2008 p. 13). 
 
Binnen de huidige ontwikkelingen van duurzaam wonen zijn diverse oplossingen mogelijk op het gebied van duur-
zaamwatergebruik; zoals het realiseren van een afvalwaterzuivering waarvan het te lozen water weer hergebruikt 
kan worden (internet Ecovillage Findhorn, 2009) en het toepassen van bio-toilets (Nakawaga et al 2006). Deze 
oplossingen kunnen bijdragen aan het duurzaam water gebruik. Niet alle systemen zijn geschikt vanwege de klein-
schaligheid van EcoErven. Sommige systemen zijn juist afhankelijk van een groot aanbod aan (afval) water. Door 
het combineren van diverse systemen moet duurzaam waterbeheer te realiseren zijn. Waarbij ook het hergebruik 
van nutriënten wordt meegenomen en maatregelen om verdroging tegen te gaan. Uiteindelijk wordt gezocht naar 
een oplossing waarbij het verbruik van drinkwater afneemt.  
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3. Onderzoeksvragen en begripsafbakening 

3.1 HOOFDONDERZOEKSVRAAG EN DOELSTELLING 

Aan de hand van de situatieschets is de volgende hoofdonderzoeksvraag opgesteld: 
 
Welke oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en voor duurzaam watergebruik  
dragen bij aan de doelstelling voor het EcoErf? 
 
Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: Doel van het onderzoek is het doen van aanbevelin-
gen over de aspecten cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de 
ontwikkeling van een initieel ontwerp voor het EcoErf. Hierbij wordt tevens gekeken naar de onderlinge samen-
hang van de verschillende aspecten van het initieel ontwerp.  

3.2 BEGRIPSAFBAKENING 

In de hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek worden verschillende termen gebruikt die hieronder in alfabetische 
volgorde zijn omschreven.  
Cultuur en erfgoed 
Het onderzoek richt zich op het cultuurlandschap. Cultuurlandschap is het bovengrondse (zichtbare) land dat is 
ontstaan door activiteiten van mensen. Cultuur zijn agrarische componenten die bijdragen aan het versterken van 
de kwaliteit van landschappen in het landelijk gebied. Erfgoed zijn de agrarische terreindelen en objecten die van 
generatie op generatie worden overgedragen. 
Doelstellingen EcoErf 
Duurzaam beheer van natuur en landschap en duurzaam leven en wonen. 
Duurzaam beheer 
In het onderzoek wordt onder duurzaam beheer verstaan het als verantwoordelijke zorg dragen voor het cultuur-
landschap op zodanige wijze dat deze van generatie op generatie wordt overgedragen en bijdraagt aan biodiversi-
teit en een mooi toegankelijk landschap. 
Duurzaam watergebruik 
Gebruik van water op een zodanige manier dat het een positief effect heeft op de lokale voorraden van zoetwater. 
Oplossingen 
Voor beheer van cultuur en erfgoed wordt met de term oplossingen bedoeld componenten, terreinelementen en 
objecten; voor duurzaam watergebruik zijn dat technieken. Onder componenten wordt bijvoorbeeld verstaan: 
agrarische cultiveringtechnieken, de kavelgrootte van weilanden en akkers, de maatvoering van bosschages en 
bomenrijen, de infrastructuur van paden en wegen en de positionering van bebouwing in het landschap. (Meyer 
en Hooimeijer, 2004, p 41). Toepassen en hergebruiken van zwart-, grijs- en regenwater.  

3.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: het vooronderzoek, de twee individuele deelonderzoeken en 
de integratie van de resultaten van de deelonderzoeken in het integrale rapport.  

VOORONDERZOEK 

Beoordelingcriteria 
1.1 Welke methode is geschikt voor het toetsen aan duurzaamheid? 
1.2 Welke methode is geschikt voor toetsten aan OPL-principes? 

 
De antwoorden op de bovenstaande vragen zijn verwerkt in de beschrijving van de integratiemethode in paragraaf 
4.2. 
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SUBVRAGEN VOOR DEELONDERZOEK CULTUUR EN ERFGOED 

De probleemstelling voor deelonderzoek cultuur en erfgoed luidt: op welke wijze kan op een EcoErf invulling 
worden gegeven aan duurzaam landbeheer, zodat tijdens het beheer van het erf een bijdrage wordt geleverd aan 
biodiversiteit en aan een mooi, toegankelijk landschap? 
 
De vervolgvragen die worden gesteld luiden:  
2.1. Door welke instanties worden welke taken uitgevoerd en welke doelen nagestreefd op het gebied van ‘duur-
zaam landbeheer’? Dit is van belang omdat voor 'cultuur en erfgoed' in de OPL-handleiding staat aangegeven dat 
in het ontwikkelgebied doelen moeten worden gesteld op basis van de ter plaatse geldende kansen, beperkingen 
en (beleid)regels. 
2.2. Welke agrarische technieken en welke objecten worden in wetenschappelijke literatuur beschreven, als repre-
sentatief voor duurzaam landbeheer? 
2.3. Op welke wijze draagt duurzaam landbeheer bij aan biodiversiteit en aan een mooi, toegankelijk landschap? 
2.4. Op welke wijze is de lokale beeldvorming over en het draagvlak voor mooi en toegankelijk (cultuur)landschap 
meetbaar? 
2.5. Welke technieken en objecten op het gebied van ‘duurzaam landbeheer’ zijn toepasbaar op een EcoErf? 
 
De antwoorden op de bovenstaande vragen zijn verwerkt in het rapport van het deelonderzoek 'cultuur, erfgoed 
en EcoErf'. De gevonden oplossingen die voldoen aan de hoofdvraag zijn samengevat in paragraaf 5.1. 

SUBVRAGEN VOOR DEELONDERZOEK WATERGEBRUIK 

De probleemstelling voor deelonderzoek duurzaam watergebruik luidt: Welke technieken voor duurzaam water-
gebruik zijn beschikbaar voor het EcoErf? En welke technieken leveren een bijdragen aan het recyclen van nutriën-
ten en het tegen gaan van verdroging? 
3.1. Welke technieken worden beschreven in (academische) tijdschriften en vakliteratuur? 
3.2. Welke van deze technieken zijn toepasbaar binnen het EcoErf?  
3.3. Welke technieken dragen bij aan het recyclen van nutriënten? 
3.4. Welke technieken dragen bij aan het tegengaan van de verdroging? 
3.5. Op welke wijze kan de waterkringloop gesloten worden op het EcoErf? 
 
De antwoorden op de bovenstaande vragen zijn verwerkt in het rapport van het deelonderzoek 'duurzaam water-
gebruik'. De gevonden oplossingen zijn samengevat in paragraaf 5.1. 

SUBVRAGEN VOOR HET INTEGRALE ONDERZOEK 

4.1. Zijn de oplossingen voor 'cultuur en erfgoed' en te combineren met die voor “duurzaam watergebruik’? 
4.2. Dragen de oplossingen bij aan een duurzaam ontwikkeling? 
4.3. Zijn de oplossingen te integreren met de overige OPL-principes? 
 
De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in dit integrale onderzoek. Uit eindelijk leidt deze toetsing tot beant-
woording van de hoofdvraag. De ideale inrichtingsoplossing wordt in de conclusie van dit rapport beschreven. 
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4. Methode van de onderzoek 

4.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE EN -MODEL 

 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de strategie en het model van onderzoek. Eerst zijn de mogelijke onderzoeks-
strategieën verkend en is een keuze gemaakt. Dit is beschreven in paragraaf 4.1.1. Daarna wordt, in paragraaf 
4.1.2, het onderzoeksmodel beschreven voor het gehele onderzoek en in paragraaf 4.2 zijn de integratiemethode 
en duurzaamheidtoetsing beschreven.  

4.1.1 Gekozen strategie van onderzoek 
Voor het bepalen van de onderzoeksstrategie is gekeken naar hoofdstuk 6 van “Het ontwerpen van een onder-
zoek” (Verschuren, 2007). Het gaat dan over de keuze tussen de strategieën: 
• Een survey, d.w.z. een breed (zo volledig mogelijk) overzicht verkrijgen door literatuuronderzoek en door 

uitvoering van empirisch onderzoek (gespreken, vragenlijsten). Dit is een kwantitatieve

• Een experiment, d.w.z. proefondervindelijk vaststellen of een vraag waar of niet waar is; 

 onderzoeksstrategie 
waarbij de eigen “zintuigen” worden gebruikt; 

• Een casestudie, d.w.z. gedetailleerde gegevens blootleggen over een bepaald onderdeel van de case; eventu-
eel met de bedoeling om verbindingen te leggen. Dit vraagt om een scherpe afbakening van de te onderzoe-
ken case i.v.m. de beschikbare tijd, dit is een kwalitatieve methode

• De gefundeerde theoriebenadering. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van geheel eigen bijdrage aan de 
wetenschappelijke theorievorming op het onderzoeksgebied; 

 van onderzoeken; 

• Een bureauonderzoek. Hierbij vindt het onderzoek plaats achter het bureau/de pc, in de bibliotheek of in 
archieven zonder raadpleging van de empirische werkelijkheid, bijvoorbeeld om voor- en nadelen van het on-
derwerp op een rij te zetten, of om de stand van zaken over de deelaspecten te achterhalen. 

 
In het onderzoek is voor het opstellen van de situatieschets, het hoofdonderzoek en het vergaren van kennis voor 
de ‘Body of knowledge’ (BOK) voor de deelonderzoeken hoofdzakelijk de strategie van een bureauonderzoek ge-
volgd. Doel van deze bureaustudie is om de bestaande wetenschappelijke theorie over de onderzoeksvragen te 
achterhalen. De bureaustudie heeft voornamelijk bestaan uit literatuuronderzoek. De reden voor het kiezen van 
deze strategie is dat in dit onderzoek niet wordt uitgegaan van de locatie, maar van het concept EcoErf.  
 
Het was ook mogelijk het onderzoek uit te voeren als een survey (een breed overzicht) van actuele praktijkvoor-
beelden in vergelijkbare omstandigheden. Het gaat er daarbij om dat uit de praktijkvoorbeelden gegevens over de  
afzonderlijke onderzoeksaspecten beschikbaar komen, die op een kwantitatieve wijze gegeneraliseerd kunnen 
worden en als algemene principes voor het EcoErf-concept kunnen gaan gelden. De verwachting van de project-
groep was dat binnen de beschikbare tijd onvoldoende betrouwbare gegevens uit vergelijkbare praktijkvoorbeel-
den zouden kunnen komen. De reden voor het ontwikkelen van het EcoErf-concept is immers dat het vernieuwend 
is ten opzicht van huidige praktijkvoorbeelden. Daarom is ervoor gekozen om te starten met een bureaustudie. 

4.1.2. Onderzoeksmodel 
 
Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een onderzoeksmodel opgesteld. In het onderstaande 
onderzoeksmodel is het onderzoek verdeeld in 5 verschillende fasen. Voor dat het onderzoek begon is het project-
kader geformuleerd, het onderzoek is uitgevoerd binnen dit projectkader. 
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Fase 1 Vooronderzoek en literatuurstudie 
Binnen het projectkader zijn een aantal keuzes gemaakt voor het onderzoek, zie hiervoor hoofdstuk 1 en 2. Uit 
deze afbakening zijn twee aspecten benoemd welke onderzocht zijn in de individuele deelonderzoeken. Van deze 
aspecten zijn theorieën en achtergronden uitgezocht. Uitkomsten hiervan zijn oplossingen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van fase 1 wordt verwezen naar de twee afzonderlijke deelonderzoeken.   
 
Fase 2 toetsing deelresultaten op toepasbaarheid binnen een EcoErf 
In deze fase zijn de uitkomsten per deelonderzoek getoetst aan de vastgestelde beoordelingscriteria. Dit levert per 
aspect een aantal toepasbare oplossingen op. Voor een uitgebreide beschrijving van fase 2 wordt verwezen naar 
de twee afzonderlijke deelonderzoeken. Deze toepasbare oplossingen zijn overgenomen in het integrale onder-
zoek.  
 
Fase 3 samenvoegen deelresultaten 
In het integrale onderzoek is vervolgens gecontroleerd of deze deeloplossingen (verkregen na het doorlopen van 
de fasen 1 en 2 voor beide deelonderzoeken) elkaar versterken of juist met elkaar conflicteren. 
 
Fasen 4 en 5, integratie 
In deze fasen zijn de oplossingen welke voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria getoetst aan de integratie-
mogelijkheid. Fasen 4 en 5 vormen de kern van dit integrale onderzoek en zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 
4.2 van dit rapport. 
 
Fase 6 conclusies en aanbevelingen 
In fase 6 zijn de conclusies van het integrale onderzoek opgesteld. Deze conclusies leiden tot aanbevelingen voor 
het  toepassen van duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik in het ontwerp van het 
EcoErf. Tevens vindt in deze stap nog een discussie plaats met betrekking tot de gekozen onderzoeksmethodieken, 
het afwegingskader en de daarbij behorende motivering.   

4.2 INTEGRATIEMETHODIEK FASEN 4 EN 5 

 
Beide deelonderzoeken hebben betrekking op één van de duurzaamheidsprincipes die leidend zijn voor One Planet 
Foundation, te weten: ‘cultuur en erfgoed’ en ‘duurzaam watergebruik’. De resultaten van de deelonderzoeken 
zijn verwoord in mogelijke oplossingen. De in de individuele onderzoeken aangedragen oplossingen zijn getoetst 
op toepasbaarheid op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven algemene uitgangspunten.  
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Uit de deelonderzoeken blijkt echter niet of deze oplossingen ook bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en 
ook niet of de oplossingen mogelijk in strijd zijn met de andere duurzaamheidsprincipes welke One Planet Founda-
tion hanteert. 
 
In deze paragraaf wordt de methodiek beschreven waarmee gecontroleerd is of de verschillende oplossingen uit 
de individuele onderzoeken, daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en niet in strijd zijn met de 
overige duurzaamheidsprincipes van een EcoErf. Wanneer de aangedragen oplossingen niet bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling van een EcoErf of wanneer zij niet verenigbaar zijn met de overige duurzaamheidsprincipes 
zal dit leiden tot aanbevelingen voor OPF. Deze aanbevelingen kunnen zich uitten in een aanpassing van de uit-
gangssituatie van een EcoErf of een aanpassing van de aangedragen oplossingen. De onderzoeksstappen in proces-
schema: 

 
 
Hierna worden de fasen 4 en 5 verder toegelicht. 

FASE 4 

In fase 4 wordt gecontroleerd of de oplossingen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Voordat gecontroleerd 
kan worden of de oplossingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling dient eerst het begrip ‘duurzame ontwikke-
ling’ handen en voeten gegeven te worden. Het begrip ‘Duurzame ontwikkeling’ is al in 1987 wereldkundig ge-
maakt en vervolgens, in 1992, spraken 160 regeringsleiders in Rio de Janeiro tijdens de conferentie van de ‘United 
Nations World Commussion on Environment and Development’ (UNCED) af om voortaan te streven naar een 
‘duurzame ontwikkeling’: rechtvaardige economische en sociale verhoudingen en het behoud van een goed milieu 

   
 
 
 
 
 
 
 
      

   Fase 5 

   
 
 
 
 
 
 

         Fase 4 

   
 
 

   Fase 6 
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sing bestaande uit 
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(NSDO, 2002, p. 7). Het Brundtlandrapport uit 1987, dat de aanzet gaf tot de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro, 
geeft als definitie voor Duurzame ontwikkeling: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige gene-
ratie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoef-
ten te voorzien’ 2

 
 (NSDO, 2002, p. 7). 

In de jaren na de UNCED conferentie zijn verschillende methoden ontwikkeld om duurzaamheid in kaart te bren-
gen en daarmee de mogelijkheid te bieden om verschillende aspecten met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking 
geschied in vrijwel alle gevallen op basis van ‘intersubjectiviteit’, met andere woorden: het onderzoek heeft be-
trekking op “een methode om subjectieve waarnemingen en waarheden op een hoger niveau van verificatie te 
tillen met behulp van een analyse van gebruikte methoden, subjectieve posities of uitingen en pogingen tot falsifi-
catie”. Een viertal van deze methoden zijn in het kader van dit onderzoek tegen het licht gehouden: 

1) De Telos Methode 
2) Driehoeksmodel ICIS 
3) De matrixmethode van de NSDO 
4) De matrixmethode van Habiform 

 
Ad 1) De Telos methode is bedacht om de duurzaamheid in een gebied te kunnen visualiseren. De Telos metho-
de is gebaseerd op drie kapitalen. Deze zijn: Sociaal en Cultureel Kapitaal, Ecologisch Kapitaal en Economisch Kapi-
taal. Deze kapitalen worden onderverdeeld in voorraden. Deze voorraden bevatten zogenaamde indicatoren welke 
een min of meer kunnen worden gewogen. Een voorraad bestaat uit bijpassende indicatoren. Enkele voorbeelden 
van Indicatoren zijn: beleving aanwezigheid groenvoorzieningen, niet werkende werkzoekende en eutrofiëring. De 
indicatoren hebben allen een meetbare waarde. Het is echter zo dat verschillende indicatoren verschillende be-
langrijkheid hebben binnen een voorraad. Daartoe worden de indicatoren "gewogen". Evenzo hebben verschillen-
de voorraden verschillende mate van belangrijkheid zodat ook deze worden gewogen in het kapitaal tot welke zij 
behoren (Internet Telos, 2010); 
 
Ad 2)  Het Driehoeksmodel is gebaseerd op de integrale systeembenadering volgens het principe van ‘voorraden 
en stromen’. Dit impliceert dat van een vraagstuk de relevante aspecten (voorraden), verdeeld over de maat-
schappelijke domeinen, en hun onderlinge relaties (stromen) in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd. 
Op deze manier wordt inzicht verkregen in de achterliggende structuur van het vraagstuk, zodat gericht en effici-
ent beleid kan worden ontwikkeld. Het in kaart brengen van de aspecten en relaties vindt over het algemeen 
plaats in een participatief proces waarin praktijk en wetenschappelijke kennis worden gecombineerd. Afhankelijk 
van de fase in de beleidscyclus kan het model functioneren als analysekader, afwegingskader en monitoringsin-
strument. Het driehoeksmodel staat ook bekend als Voorraadanalyse of SCENE (Sociaal-Cultureel, ENvironment en 
Economisch) model (Grosskurth, 2003).  
 
Ad 3)  Het Kabinet-Kok II I heeft op 17 januari 2002 de ‘Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid’ in het kader 
van de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO) naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze verken-
ning stelt de NSDO dat het bij duurzame ontwikkeling gaat om de samenhang tussen economische, sociaal-
culturele en ecologische aspecten ter voorkoming van afwenteling van ongewenste effecten en om het integreren 
van het beleid voor die aspecten. Wanneer de nadruk te veel op één van deze aspecten zou liggen, zonder te let-
ten op de gevolgen voor andere aspecten, zou dat op den duur nadelig zijn voor alle aspecten. Verder stelt de 
NSDO dat niet alleen samenhang belangrijk is. Ook moet telkens worden gekeken naar de relaties tussen “ons en 
de rest van de wereld” en voor de mogelijkheden voor de volgende generaties. Naast samenhang  “hier en nu”, 
dus ook aandacht voor samenhang met “daar” en met “later”. Zo is een matrix ontstaan, die als checklist kan die-
nen voor afwegingen en waarmee kan worden nagegaan of er geen ongewenste afwenteling plaatsvindt (NSDO, 
2002. Pp. 10-13); 
 
Ad 4)  In het tweede kwartaal van 2000 is in opdracht van Habiforum een onderzoek uitgevoerd naar ruimtelijke 
kwaliteit. Habiforum was opgericht in het kader van de Investeringsimpulsen ruimtelijk-economische structuurver-
sterking (ICES). Het doel van Habiforum was om op basis van nieuwe concepten en werkwijzen beter om te kunnen 
                                                                 
2 The World Commission on Environment and Development: “Our Common Future”, 1987 (naar de voorzitter van de Commissie) algemeen 
aangeduid als het “Brundtlandrapport”, dat het startsein gaf voor wereldwijde aandacht voor de relatie tussen sociale en economische ontwik-
kelingen met name in de arme landen en het behoud van een goed milieu. Bovendien leidde dat tot de Wereldconferentie over milieu en 
ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Op deze conferentie werd Agenda 21 aangenomen, een groot aantal voornemens die moeten leiden tot 
een duurzame ontwikkeling.  
 

http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=14�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=15�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=16�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=17�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=17�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=18�
http://webapp.uvt.nl/fsw/spitswernaart.telos_website.frmtekst?v_id=19�
http://www.kenniscentrumtransities.nl/tnowiki/index.php?title=Integrale_Systeemanalyse_%28op_basis_van_Driehoeksmodel%29�
http://www.kenniscentrumtransities.nl/tnowiki/index.php?title=Woordenboek#voorraad�
http://www.kenniscentrumtransities.nl/tnowiki/index.php?title=Woordenboek#stroom�
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gaan met de inrichting en het gebruik van de ruimte, zowel in de stad als in het landelijk gebied. Het rapport ‘Kwa-
liteit in meervoud’ (internet Habiforum, 2009) van Habiforum heeft een bijdrage geleverd aan de conceptualisering 
en operationalisering van meervoudig ruimtegebruik. Habiforum stelt dat ruimtegebruik vraagt om een afweging 
tussen economische, sociale, ecologische en culturele belangen – ofwel aspecten van ruimtelijke kwaliteit – die 
corresponderen met gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Habiforum heeft een matrix opge-
steld die is bedoeld als flexibel analysekader, en niet als eeuwige waarheid. Het is aan de gebruiker om de matrix 
desgewenst aan te passen.  

 
Conclusie onderzoeksmethode: 
Zowel met de Telos Methode als het Driehoeksmodel van ICIS kan de duurzaamheid van een EcoErf op een nauw-
keurige en wetenschappelijke manier in kaart worden gebracht. Dit omdat bij beide methoden de drie P’s (People, 
Planet, Prosperity) worden onderverdeeld en afzonderlijk gemeten en gewogen, vervolgens worden de resultaten 
in een totaal plaatje weergegeven. De methoden zijn wetenschappelijk ‘verantwoord’, echter: beide methoden zijn 
zeer omslachtig omdat zoveel indicatoren moeten worden (en kunnen worden!) gemeten. Daarnaast blijft het 
afwegingskader tussen de verschillende indicatoren en voorraden subjectief. De matrixmethoden van de NSDO en 
Habiforum zijn beide een stuk minder omslachtig en naar de mening van de projectgroep, mits onderbouwd en 
gemotiveerd, niet minder subjectief om de mate van duurzaamheid mee in kaart te brengen. De keuze van de 
projectgroep is gevallen op de Matrixmethode van de NSDO, dit omdat in deze methode ook het aspect ‘afwente-
ling’ (‘daar’) wordt benaderd.   
 
Om de mate waarin de verschillende oplossingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in kaart te brengen wor-
den deze met behulp van de matrix van de NSDO getoetst. Het ‘hier en nu’ heeft betrekking op een EcoErf, zodra 
deze operationeel is, het ‘daar’ heeft betrekking op alles buiten de perceelsgrenzen van een EcoErf en het ‘later’ 
heeft betrekking op de situatie naar de toekomst (ná 2020). De matrix van de NSDO is als volgt: 

Samenhang bevorderen met het 
oog op (hier komt oplossing) 

Economische aspecten Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten 

Hier en nu    
Daar    
Later    

  
Elke mogelijke oplossing wordt in de matrix ingevuld. Toetsing vindt plaats doormiddel van het toekennen van een 
bepaalde score aan de verschillende maatregelen. De toekenning van de scores vindt plaats door middel van een ‘-
‘, ‘+/-‘ of ‘+’.  Elke toegekende score zal gemotiveerd worden toegelicht. Na toetsing kan gesteld worden of de 
maatregel (gemiddeld) bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling. Uit de toetsing blijkt in hoeverre de oplossingen 
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van een EcoErf. Indien mogelijk worden aanbevelingen gegeven zodat 
de mate waarin de oplossingen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling kunnen worden verbeterd.  

FASE 5 

Nu bekend is in hoeverre de verschillende onderdelen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling dient nog gecon-
troleerd te worden of de verschillende oplossingen die fase 4 hebben weten te doorstaan niet in strijd zijn met de 
overige duurzaamheidprincipes die OPL hanteert en zijn beschreven in de OPL-handleiding. Waar mogelijk wordt 
gecontroleerd of de onderdelen invloed hebben op de overige duurzaamheidsprincipes welke niet in de deelon-
derzoeken zijn betrokken. Voor het bepalen van de onderlinge relaties wordt geen aanvullend wetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd. Waar niet voldoende gegevens bekend zijn wordt dit aangegeven of wordt een wel ge-
maakte keuze met een persoonlijke mening van de projectgroep beargumenteerd. De toekenning van de scores 
vindt plaats door middel van een ‘-‘, ‘+/-‘ of ‘+’.  Elke toegekende score zal gemotiveerd worden toegelicht. 
De matrix is als volgt: 

Matrix 
OPL 
principes 

Zero 
Carbon 

Zero 
Waste 

Sustaina-
ble trans-
port 

Local and 
substai-
nable 
materials 

Local and 
substai-
nable 
food 

Substain-
able 
water 

Natural 
habitats 
and 
wildlife 

Culture 
and 
heritage 

Equity 
and fair 
trade 

Health 
and 
happiness 

Integrale 
oplossing  

          

   
In het volgende hoofdstuk worden deze matrices gebruikt voor het uitvoeren van de twee verschillende duur-
zaamheidstoetsingen. 
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5. Resultaten van het onderzoek 
 
Er zijn in de eerste twee fasen van het onderzoek twee individuele deelonderzoeken uitgevoerd. Hoe deze onder-
zoeken zijn opgezet is te lezen in de rapporten 'cultuur, erfgoed en EcoErf ' en 'duurzaam watergebruik en EcoErf'. 
In de volgende paragraaf worden uit de deelonderzoeken afkomstige toepasbare oplossingen beschreven. In para-
graaf 5.2 wordt in de derde fase van het integrale onderzoek bepaald welke invloed de oplossingen op elkaar heb-
ben. Daarna wordt in paragraaf 5.3 de duurzaamheid van de oplossingen voor 'watergebruik' bepaald aan de hand 
van de in het vorige hoofdstuk gekozen toetsingssystematiek (fase 4 van dit integrale onderzoek). In paragraaf 5.4 
wordt dit ook gedaan voor de oplossingen voor 'cultuur en erfgoed'. Tot slot wordt in paragraaf 5.5 bepaald of er 
interactie mogelijk is met de andere OPL-principes waaraan op een EcoErf invulling moet worden gegeven (fase 5). 

5.1 RESULTATEN UIT INDIVIDUELE DEELONDERZOEKEN 

Cultuur en erfgoed 

De conclusie van het deelonderzoek 'Cultuur, Erfgoed en EcoErf' is dat er vier verschillende mogelijkheden zijn 
voor het duurzaam beheren van het land op een EcoErf. De gevonden mogelijkheden dragen bij aan het versterken 
van biodiversiteit en aan mooi, toegankelijk landschap in het ontwikkelingsgebied. Het betreft de oplossingen: 
• het omzetten van het landbouwtype akkerbouw naar het type grasland met hoge ecologische kwaliteit; 
• het aanbrengen van nieuwe, kleinschalige lijnvormige landschapselementen; 
• het opzettelijk aanbrengen van heterogeniteit; en 
• de vormentaal3

 

 van het historisch gegroeide landschap als uitgangspunt nemen bij nieuwe integrale projec-
ten. 

Landbouwtype 
De trend van afname van biodiversiteit in de 25 EU-landen kan mogelijk gekeerd worden door regionale omzetting 
van akkerbouw naar grasland met hoge ecologische kwaliteit. Landbouwmethodes die beschermd zouden kunnen 
worden omdat zij bijdragen aan biodiversiteit, bevinden zich in Scandinavië, de Mediterrane regio’s en Oostenrijk 
(Reidsma, 2006). 
 
Kleinschalige lijnvormige landschapselementen 
Voor de benodigde verandering moet verder gekozen worden op welke tijdschaal de overgang gestalte moet krij-
gen. In het zandlandschap kan het aanbrengen van lijnvormige, kleinschalige landschapselementen zoals beplan-
ting en perceelgrenzen zoals sloten, greppels en steilranden, kansen bieden voor verbetering van de (visuele) kwa-
liteit van het landschap en waarschijnlijk ook voor verbetering van biodiversiteit. Dit laatste is echter volgens Smits 
(2007) nog niet wetenschappelijk te onderbouwen. 
 
Aanbrengen van heterogeniteit 
Giulio (2009) stelt dat het aanbrengen van heterogeniteit zowel het effect van versnippering op de mens als het 
effect van versnippering op biodiversiteit kan verminderen. Deze optie behoeft nog wel nader onderzoek omdat er 
nog te weinig (Europese) wetenschappelijke data beschikbaar is om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. 
 
Historisch gegroeid landschap 
Bij nieuwe integrale projecten is het van belang dat de vormentaal van het historisch gegroeide landschap als uit-
gangspunt wordt genomen voor de herinrichting. Er is dan sprake van restauratiebeheer4

 

 (Schoof, 1997). De ma-
nier waarop aan dit uitgangspunt invulling kan worden gegeven op een EcoErf is geheel afhankelijk van de locatie 
waar het erf zal worden ontwikkeld. 

 
 
 

                                                                 
3 vormentaal is de taal voor landschapsontwerp; de taal bevat aanknopingspunten om de culturele betekenis van het Nederlandse rurale cul-
tuurlandschap zichtbaar te maken en te beschrijven. 
4 restauratiebeheer is een vorm van natuur- of landschapsontwikkeling die als doel heeft het herstellen of verbeteren van de oorspronkelijke 
kwaliteit van de natuur of het landschap of eventueel het bereiken van een gedefinieerde gewenste kwaliteit. 



Eindrapport  “EcoErf” Sandra Konijn, Klaas Romijn en Martijn van der Zee   Pagina 21 van 37 
Oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik op een EcoErf. 
 

Watergebruik 

Uit het deelonderzoek 'duurzaam watergebruik' blijkt dat er meerdere oplossingen is voor duurzaam waterge-
bruik. Deze oplossingen zijn te verdelen in drie onderdelen, te weten: 
• hergebruik grijswater; 
• hergebruik zwartwater; 
• hergebruik regenwater. 
 
Hergebruik grijswater 
Grijswater na een zuiveringsstap (middels granulaatfilter, membraam en UV-filter) hergebruikt voor toiletspoeling 
en de tuinkraan. Om dit hergebruik mogelijk te maken is wel een opslagvoorziening noodzakelijk om zeker te zijn 
van voldoende water voor toiletspoeling en tuinkraan. Overtollig grijswater wordt na de zuiveringsstap geïnfil-
treerd. 
 
Hergebruik zwartwater 
Door urine en feces te scheiden middels een scheidingssysteem kan urine worden ingezet als meststof. Uit urine 
kan uiteindelijk 60% stikstof, 46% fosfaat en 43% kalium worden teruggewonnen.  
Feces kan middels compostering worden ingezet als bodemverbeteraar. Hierdoor wordt 73% stikstof en 58% fos-
faat teruggewonnen. Over de opzet van compostering is nader onderzoek noodzakelijk. 
Bij verkeerd gebruik van urine (bij bemesting) is de kans aanwezig dat er ziektes ontstaan. Verkeerd gebruik kan 
worden voorkomen door middel van gedegen voorlichting aan de gebruikers (cursussen, instructies en bescher-
mende maatregelen). Het compostering en het toepassen van feces is in het individuele onderzoek niet meege-
nomen.  
Daarnaast moet de urine voordat het toegepast wordt op het land, eerst twee maanden rusten zodat aanwezige 
ziektekiemen afsterven. Om toch urine in te kunnen zetten als meststof, dienen er drie kleinschalige opslag voor-
zieningen aanwezig te zijn. 
 
Hergebruik regenwater 
Regenwater kan na een eenvoudige behandelstap (metaal, membraanfiltratie en ozonfilter) toegepast worden als 
water voor het gebruik van bad, douche, vaatwasser en wasmachine. Het overschot aan regenwater moet middels 
een wadi van minimaal 350 m² geïnfiltreerd worden. Naast deze wadi zal een opslag voorziening noodzakelijk zijn 
om het water op te vangen en beschikbaar te hebben voor gebruik. 
 
Gevolgen 
Doormiddel van deze technieken is het mogelijk om in plaats van ongeveer 1500m³ drinkwater maar 200m³ drink-
water te verbruiken. Daarnaast wordt uit urine en feces een gedeelte van de mineralen gerecycled en wordt door 
de infiltratie van het regenwater verdroging in de omgeving tegen gegaan. 

5.2 SAMENVOEGEN VAN DE ASPECTEN 'DUURZAAM WATERGEBRUIK' EN 'CULTUUR EN ERFGOED' 

De bovenstaande resultaten geven een overzicht van de uitkomsten van de twee deelonderzoeken. In deze para-
graaf wordt gezocht naar raakvlaken en conflicten van de oplossingen. 
 
Lijnvormige elementen / regenwater infiltratie 
Het gebruik van een wadi voor de infiltratie van regenwater versterkt de oplossing voor de inzet van lijnvormige 
elementen; namelijk in de vorm van nieuwe watergangen. Het opvangen van regenwater op grasdaken kan ook 
beschouwd worden als een invullingsvorm voor landschapselementen.  
 
Zwartwater / ecologisch grasland  
Het toepassen van zwartwater (urine) als meststof op het ecologisch grasland is niet wenselijk. Omdat daarmee 
niet de gewenste biodiversiteit bereikt kan worden. Wel is het mogelijk om urine te gebruiken in de tuinderij.  
 
Regenwater / ecologisch grasland 
De vijver voor opvang van regenwater moet zo gedimensioneerd worden dat een regelmatige overstort plaats 
vind. Deze overstort moet uitvloeien over het ecologisch grasland omdat dit de heterogeniteit bevorderd. Hoe 
meer heterogeen, hoe hoger de kwaliteit van het ecologisch grasland.  
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Vormentaal / wateropvang  
De opslag en reinigingsvoorzieningen voor het hergebruik van afvalwater zal voornamelijk ondergronds moeten 
plaats vinden omdat dit soort installaties bovengronds niet passen binnen de vormentaal van het landschap van-
wege de schaalgrote.   

5.3 DUURZAAMHEIDSMATRIX WATER 

Om te bepalen of de gekozen oplossingen in het vorige hoofdstuk voldoen aan de duurzaamheiddoelstelling, is de 
onderstaande tabel ingevuld, waarbij de uitkomsten zijn toegelicht. Wel wordt opgemerkt dat voor de toetsing op 
economische aspecten geen wetenschappelijk deelonderzoek is verricht. Daardoor betreft deze toetsing met name 
een schatting van de auteurs. 

Duurzaamheidsmatrix Watergebruik-oplossing 1 
Toepassing: Grijswater  Economische aspecten Sociaal-culturele aspec-

ten 
Ecologische aspecten 

Hier en nu - / + 
Duurder dan conventioneel 

systeem, geen water-
schapsbelasting 

- 
Mogelijk extra handelin-

gen. 

+ 
Besparing op het gebruik 

grondwater op het EcoErf. 
En tegen gaan van verdro-

ging. 
Daar + 

Elders geen kosten voor 
zuiveringssysteem en ver-
mindering productie drink-

water. 

+ 
Geen overlast elders. 

+ 
Draagt bij aan bestrijding 

van verdroging. 
 

Later ? + 
Geen overlast elders. 

Proef project, lering voor 
de toekomst. 

+ 
Draagt bij aan bestrijding 

van verdroging. 

 
Hier en nu / economische aspecten 
Ingeschat wordt dat het systeem voor hier en nu op economische aspecten zowel plus als min scoort. Want het 
aanleggen en onderhouden van het systeem voor hergebruik van grijswater zal waarschijnlijk duurder zijn dan 
conventionele systemen. Gedacht moet worden aan: extra opslagvoorzieningen, extra afvoer- en aanvoerleidin-
gen, aanleg zuiveringsysteem, daarnaast zijn de bedrijfskosten hoger (energieverbruik en onderhoud). Conventio-
nele systemen hebben hier niet mee te maken. Het afvalwater wordt geloosd en extra voorzieningen zijn niet 
noodzakelijk. Voordeel van dit systeem is dat waarschijnlijk geen afvalwaterheffing betaald hoeft te worden aan 
het waterschap wat een financieel voordeel oplevert.  
Hier en nu / sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op sociaal-culturele aspecten een min. Het systeem heeft als nadeel dat het 
beheerd moet worden (wel met minimale inspanning), terwijl aan conventionele systemen geen aandacht hoeft te 
worden gegeven (Goddard, 2009).  
Hier en nu / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op ecologische aspecten een plus. Want het systeem heeft als voordeel dat 
minder grondwater gewonnen hoeft te worden (in omgeving Amersfoort en op het EcoErf). Daarnaast wordt een 
gedeelte van het grijswater gebruikt voor de landbouw toepassingen en het restant wordt geïnfiltreerd wat ver-
droging tegen gaat (Scholtz, 2004 en Goddard, 2009).  
 
Daar / Economische aspecten 
Ingeschat wordt dat het systeem voor daar op economische aspecten een plus scoort. Want het effect van dit 
systeem is dat er minder zuiveringscapaciteit aanwezig hoeft te zijn voor het afvalwater afkomstig van het EcoErf. 
Daarnaast hoeft er minder grondwater gewonnen te worden voor de productie van drinkwater en er is geen riole-
ring noodzakelijk voor de afvoer van het water. En wordt mogelijke schade door verdroging voorkomen (Scholtz, 
2004). 
Daar / sociaal-culturele aspecten 
Op dit punt wordt een plus gescoord omdat er daar geen overlast ontstaat door de aanwezigheid van een rioolwa-
terzuivering en de afvoer van het grijswater (wateroverlast). 
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Daar / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor daar op ecologische aspecten een plus. Het voordeel van dit systeem is het verdroging 
bestrijd en daardoor schade aan de ecologische ontwikkeling voorkomen wordt (Scholtz, 2004).  
 
Later /economische aspecten 
Onbekend is wat de economische effecten zijn voor later omdat niet bekend is wat de terug verdiend tijd van het 
systeem is. 
Later / Sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / sociaal-culturele aspecten. Want later heeft de samenleving geen last van 
de aanwezigheid van een rioolwaterzuivering en het systeem kan als proef dienen om mogelijke alternatieven voor 
een rioolwaterzuivering main stream te maken.  
Later / Ecologische aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / ecologische aspecten. Het systeem draagt namelijk bij aan een blijvende 
besparing van grondwater. En door de infiltratie wordt schade door verdroging voorkomen.  

Duurzaamheidsmatrix Watergebruik-oplossing 2 
Toepassing: Zwartwa-
ter  

Economische aspecten Sociaal-culturele aspec-
ten 

Ecologische aspecten 

Hier en nu - / + 
Duurder dan conventioneel sys-

teem, geen waterschapsbelasting. 
Besparing op kunstmest. 

- 
Mogelijk extra handelin-
gen. Risico op ziektes bij 

verkeerd gebruik 

+ 
Besparing op het gebruik 

van grondwater en recycling 
van nutriënten. 

Daar + 
Elders geen kosten voor zuiverings-
systeem en vermindering productie 

drinkwater. Minder schade door 
winning grondstoffen kunstmest. 

+ 
Geen overlast elders 

+ 
Besparing op het gebruik 

van grondwater en grond-
stoffen kunstmest 

Later ? + 
Geen overlast elders. 

Proef project, lering voor 
de toekomst. 

+ 
Blijvende besparing op 

bronnen voor drinkwater-
verbruik en grondstoffen 

voor kunstmest. 
 
Hier en nu / Economische aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op economische aspecten zowel plus als min. Want het aanleggen en onder-
houden van het systeem voor hergebruik van zwartwater zal waarschijnlijk duurder zijn dan conventionele syste-
men. Gedacht moet worden aan: extra opslagvoorzieningen, extra afvoer- en aanvoerleidingen, aanleg zuivering-
systeem, daarnaast zijn de bedrijfskosten hoger (energieverbruik en onderhoud). Conventionele systemen hebben 
hier niet mee te maken. Het afvalwater wordt geloosd en extra voorzieningen zijn niet noodzakelijk. Voordeel van 
dit systeem is dat waarschijnlijk geen afvalwaterheffing betaald hoeft te worden aan het waterschap wat een fi-
nancieel voordeel oplevert. Daarnaast hoeft er minder kunstmest aangeschaft te worden doordat zwartwater 
ingezet wordt als kunstmestproduct (Vinneras en Jonsson, 2002 en Meinzinger, et al, 2009). 
Hier en nu / sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op sociaal-culturele aspecten een min. Want het systeem heeft als nadeel dat 
het beheerd moet worden (wel met minimale inspanning), terwijl een conventioneel systeem geen aandacht nodig 
heeft. Daarnaast is bij verkeerd gebruik het risico’s op ziektes aanwezig, wat weer extra belasting oplevert zoals 
cursussen en instructies voor gebruikers (Vinneras en Jonsson, 2002 en Winker, 2009).  
Hier en nu / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op ecologische aspecten een plus. Want het systeem heeft als voordeel dat 
minder grondwater gewonnen hoeft te worden voor de productie van drinkwater. Daarnaast worden de nutriën-
ten uit het zwartwater hergebruikt wat een besparing oplevert voor het winnen van grondstoffen van kunstmest 
(Meinzinger et al, 2009).  
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Daar / Economische aspecten 
Ingeschat wordt dat het systeem voor daar op economische aspecten een plus scoort. Want het effect van dit 
systeem is dat daar geen extra zuiveringscapaciteit aanwezig hoeft te zijn voor het afvalwater afkomstig van het 
EcoErf. Daarnaast hoeft er minder grondwater gewonnen te worden voor de productie van drinkwater en vermin-
dering van de productie van kunstmest.  
Daar / sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort op dit punt een plus omdat er daar geen overlast ontstaat door de aanwezigheid van een ri-
oolwaterzuivering en de afvoer van zwartwater (wateroverlast). Daarnaast is daar ook minder capaciteit nodig 
voor de productie van kunstmest wat minder overlast oplevert bij de productiefabrieken. 
Daar / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor daar op ecologische aspecten een plus. Want het systeem heeft als voordeel dat daar 
minder grondwater gewonnen hoeft te worden voor de productie van drinkwater, dat de nadelige effecten van 
grondwaterwinning op de ecologische aspecten verminderd. Daarnaast hoeven er geen grondstoffen gewonnen 
en kunstmest geproduceerd te worden door de toepassing van de nutriënten in zwartwater. Wat een positieve 
bijdrage levert aan de ecologische aspecten daar (Meinzinger, 2009 en Pronk en Kone, 2009).  
 
Later / Economische aspecten 
De terug verdiend tijd van het systeem is onbekend. De economische effecten voor later hierdoor onbekend. 
Later / Sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / sociaal-culturele aspecten. Want later heeft de samenleving geen last van 
de aanwezigheid van een rioolwaterzuivering en een kunstmest fabricage. En het systeem kan als proef dienen om 
mogelijke alternatieven voor een rioolwaterzuivering main stream te maken.  
Later / Ecologische aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / ecologische aspecten. Het systeem draagt namelijk bij aan een blijvende 
besparing van grondwater en een vermindering van de productie en gebruik van grondstoffen van kunstmest.  

Duurzaamheidsmatrix Watergebruik-oplossing 3 
Toepassing: Regenwater  Economische aspecten Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten 
Hier en nu - / + 

Duurder dan conventioneel 
systeem. Minder kosten 

voor drinkwater. 

+ / - 
Verbetering door van 

cultuur beleving door wadi.  
Tegenstand gebruikers. 

+ 
Verbetering van ecologische 
aspecten door wadi. En be-

sparing op gebruik van 
grondwater. Tegen gaan van 

verdroging. 
Daar + 

Minder (mogelijk) water-
overlast. Minder productie 

van drinkwater 

+ 
Geen overlast elders. 

+ 
Minder schadelijke effecten 
op grondwaterstand. Door 
vermindering winning en 

infiltratie. 
Later ? + 

Recreatiemogelijkheden. 
+ 

Blijvende besparing drinkwa-
terverbruik en tegen gaan 

van verdroging. 
 
Hier en nu / Economische aspecten 
Ingeschat wordt dat het systeem voor hier en nu op economische aspecten zowel plus als min scoort. Want het 
aanleggen en onderhouden van het systeem voor hergebruik van regenwater zal waarschijnlijk duurder zijn dan 
conventionele systemen. Gedacht moet worden aan: extra opslagvoorzieningen, extra afvoer- en aanvoerleidin-
gen, aanleg zuiveringsysteem, daarnaast zijn de bedrijfskosten hoger (energieverbruik en onderhoud). Conventio-
nele systemen hebben hier niet mee te maken. Het regenwater wordt geloosd en extra voorzieningen zijn niet 
noodzakelijk. Voordeel van dit systeem is dat minder drinkwater afgenomen wordt wat een financieel voordeel is.  
Hier en nu / sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op sociaal-culturele aspecten een plus en min. Want het systeem heeft als 
voordeel dat er meer cultuuraspecten in het landschap terug komen door de aanleg van de wadi en de sociale 
beleving hierdoor omhoog gaat. Het minpunt in deze is dat gebruikers het hergebruik van regenwater voor de 
douche etc. niet wenselijk vinden en het gebruik hiervan overtuigd moeten worden (Kim et al, 2005). 
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Hier en nu / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor hier en nu op ecologische aspecten een plus. Want het systeem heeft als voordeel dat de 
wadi de ecologische toestand in het gebied verbeterd en het infiltreren van het regenwater heeft een positief 
effect op de grondwaterstand waardoor verdroging wordt tegen gegaan. Daarnaast hoeft minder grondwater 
gewonnen te worden voor het gebruik van consumptie (Scholtz, 2004).  
 
Daar / Economische aspecten 
Het systeem scoort voor daar op economische aspecten een plus. Want er zijn geen afvoervoorzieningen noodza-
kelijk en de externe zuiveringscapaciteit hoeft niet over gedimensioneerd te worden om de piek opvang voor de 
afvoer van het regenwater van het EcoErf op te vangen. Daarnaast hoeft er minder grondwater gewonnen te wor-
den voor de productie van drinkwater.  
Daar / sociaal-culturele aspecten 
Op dit punt wordt een plus gescoord omdat er geen overlast ontstaat door overstorten van regenwater en groot-
schalige voorzieningen voor de opvang en zuivering van het regenwater. 
Daar / ecologische aspecten 
Het systeem scoort voor daar op ecologische aspecten een plus. Want het systeem heeft als voordeel dat daar 
minder grondwater gewonnen hoeft te worden voor de productie van drinkwater en door de infiltratievoorziening 
wordt verdroging tegen gegaan. 
 
Later / Economische aspecten 
Onbekend is wat de economische effecten zijn voor later omdat niet bekend is wat de terug verdiend tijd van het 
systeem is. 
Later / Sociaal-culturele aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / sociaal-culturele aspecten. Want later heeft de samenleving geen last van 
aanwezigheid van opvang- en zuiveringscapaciteit. En het systeem kan als proef dienen om mogelijke alternatie-
ven voor een rioolwaterzuivering main stream te maken.  
Later / Ecologische aspecten 
Het systeem scoort een plus op later / ecologische aspecten. Het systeem draagt namelijk bij aan een blijvende 
besparing van grondwater. Daarnaast wordt door de kringloop het regenwater weer terug gevoerd, wat zorgt dat 
de grondstof niet uitgeput wordt en verdroging wordt tegen gegaan.  

Conclusies duurzaam Water 
 
Het systeem voor de afvoer en hergebruik van het afvalwater laat in de duurzaamheidsmatrix op veel onderdelen 
een plusje zien. Er zijn op een aantal punten nog negatieve effecten. Deze negatieve effecten hebben voornamelijk 
betrekking op de financiële en sociaal en culture aspecten.  
 
Financiële aspecten 
Aangezien niet onderzocht is of de gekozen systemen financieel rendabel zijn, is hiervan een inschatting gemaakt 
waarbij niet met zekerheid te zeggen is of de gekozen oplossing een positief of negatief effect heeft. Dit onder-
werp zal dan ook verder uitgezocht moeten worden om hierin duidelijkheid te verschaffen. 
 
Sociaal en culture aspecten 
Het hergebruik van het grijs, zwart en regenwater levert in de praktijk op sociaal gebied negatieve effecten op. 
Door juiste voorlichting kan hiervan waarschijnlijk een gedeelte verholpen worden, dit kan middels cursussen etc. 
Nader onderzoek op dit aspect lijkt wenselijk. 
 
Geconcludeerd word dat de gekozen oplossingen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het 
EcoErf. Opgemerkt wordt dat sommige onderdelen nog verder onderzocht moeten worden. 
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5.4 DUURZAAMHEIDSMATRIX CULTUUR EN ERFGOED 

In deze paragraaf wordt van twee van de vier toepasbare oplossingen voor 'Cultuur en erfgoed' aangegeven of de 
betreffende oplossing duurzaam is; namelijk voor 'landbouwtype grasland' en 'kleinschalige landschapselementen'. 
Deze toetsing wordt indien mogelijk gebaseerd op gegevens uit beleid- of wetenschappelijke publicaties. Voor de 
oplossingen 'Aanbrengen van heterogeniteit' en 'gebruik vormentaal historisch gegroeid landschap' is nu nog niet 
bekend is op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven op een EcoErf. Dit is geheel afhankelijk van de 
locatie waar het erf zal worden gevestigd. Daarom is het nu niet mogelijk om van deze oplossingen de duurzaam-
heid vast te kunnen stellen. Aanbevolen wordt om dit op een later moment in de ontwikkeling van het erf alsnog 
te doen.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat voor de toetsing op economische aspecten geen wetenschappelijk deelonderzoek 
is verricht. Daardoor betreft deze toetsing met name een schatting van de auteurs. Daarnaast speelt dat recente-
lijk voor het aspect 'cultuur en erfgoed' het subsidiestelsel gewijzigd is. Gezien de deadline voor dit onderzoek was 
het hierdoor niet mogelijk om de economische aspecten betrouwbaar te toetsen. 

Provincies voeren subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer gefaseerd in 
Per 1 januari 2010 treedt het nieuwe subsidiestelsel voor natuur en landschapsbeheer (SNL) in werking. Het SNL is 
onder verantwoordelijkheid van de twaalf provincies ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse beheerders-
organisaties en het rijk. Het SNL vervangt het Programma Beheer en beoogt onder andere een eenvoudiger en 
transparanter stelsel met ruimte voor regionaal maatwerk. 
 
Het SNL heeft de goedkeuring van de Europese Commissie nodig. Bij het agrarisch natuurbeheer verloopt dat via 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en bij natuurbeheer via een toets voor staatssteun. De staatssteun-
goedkeuring wordt dit jaar niet meer verwacht en daarom mag het onderdeel natuur van het nieuwe stelsel niet 
worden opengesteld. Omdat het agrarisch natuurbeheer onder voorbehoud van goedkeuring door Europa wél 
opgesteld mag worden, hebben de provincies in overleg met de Minister van LNV besloten het nieuwe subsidie-
stelsel gefaseerd in te voeren: het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op 1 januari 2010 en het natuurbeheer 
en het landschapsbeheer op natuurgrond op 1 januari 2011 (internet SNL, 2010). 

Duurzaamheidsmatrix Cultuur en Erfgoed-oplossing 1 
Oplossing 1: omzetting van 
akkerbouw naar ecologisch 
grasland  

Economische aspecten Sociaal-culturele aspec-
ten 

Ecologische aspecten 

Hier en nu - 
opbrengstverlies van de 

landbouwgrond en hogere 
kosten 

+ 
Hogere (visuele) waarde-

ring voor het terrein 

+ 
verbetering van de kwaliteit 
van het ecosysteem van 5% 

naar 40% 
Daar + 

opschalingskansen te benut-
ten 

+ 
Bevordert regionale 

samenwerking 
 

+ 
Verbetering ecosysteem-

kwaliteit. 

Later + 
Minder kosten voor terrein-

onderhoud 

+ 
Bevordert navolging door 

volgende generaties 

+ 
Verbetering ecosysteem-

kwaliteit en lagere belasting 
met milieugevaarlijke stof-

fen 
Hier en nu / economische aspecten 
In het rapport Landschapsimpuls: kansen voor financiering van landschapsbeheer staat een voorbeeld beschreven 
van het Overlegplatform Duinboeren (CLM, 2007. pp 26-27). Deze organisatie, bestaande uit 170 boeren, gemeen-
ten, natuurorganisaties en particulieren beheren de gronden in en om de Loonse en Drunense duinen in Brabant 
op een duurzame wijze. Aangegeven wordt dat pachtprijs van gronden die over gaan naar duurzaam landschaps-
beheer dalen van € 750 ha/j naar €100 tot €250 ha/j. Daarnaast moet de terreinbeheerder door de beperkende 
voorwaarden voor ecologisch graslandbeheer meer arbeid en dus meer kosten maken. Er wordt van uitgegaan dat 
dit voorbeeld ook representatief is voor EcoErf. 
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Hier en nu / sociaal-culturele aspecten 
Coeterier (2002) beschrijft dat in de enquêtes van het belevingsonderzoek is aangegeven dat bijvoorbeeld vee in 
de wei (zoals nodig is bij ecologisch grasland), afwisseling in gewassen en activiteit op het land kenmerkend wor-
den gevonden voor schoonheid van landschap (Couterier, 2002 p. 59). Zo natuurlijk mogelijk beheerd grasland kan 
bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap.  
Hier en nu / ecologische aspecten 
Reidsma (2006) geeft aan dat omzetting van intensieve productielandbouw naar extensief grasland een verbete-
ring van de kwaliteit van het ecosysteem oplevert van 5% naar 40% t.o.v. primaire natuurlijke vegetatie.  
 
Daar / Economische aspecten 
Door kansen voor opschaling benutten, kunnen andere financieringsvormen, gekoppeld aan nieuwe bebouwing of 
aan stedelijk gebied beschikbaar komen, die flinke subsidies leveren voor landschapsbeheer (CLM, 2007, p 29).  
Daar / sociaal-culturele aspecten 
CLM (2007) beschrijft verschillende mogelijkheden voor samenwerkingsvormen door duurzaam landbeheer. 
Daar / ecologische aspecten 
Door toename van de heterogeniteit van het landschap neemt de ecologische kwaliteit van het geheel toe. 
 
Later /economische aspecten 
Nadat het ecologische grasland goed is gaan functioneren zijn steeds minder beheersmaatregelen nodig. Daar-
naast genereert het beheer op den duur andere economische impulsen zoals toerisme (CLM, 2007). 
Later / Sociaal-culturele aspecten 
Door nieuwe samenwerkingsverbanden wordt navolging door volgende generaties bevordert. 
Later / Ecologische aspecten 
De verbetering van de ecosysteemkwaliteit is het sterkst op de lange termijn, omdat het tijd kost voordat een 
gereconstrueerd ecologisch grasland weer als cultuurhistorische waardevol mag worden geschouwd. De lagere 
belasting met milieugevaarlijke stoffen leidt niet direct tot zichtbare resultaten. Ook dit aspect heeft tijd nodig om 
zijn uitwerking te kunnen tonen. 

Duurzaamheidsmatrix Cultuur en Erfgoed-oplossing 2 
Oplossing 2: aanbren-
gen nieuwe, kleinscha-
lige lijnvormige land-
schapselementen 

Economische aspecten Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten 

Hier en nu - 
Flinke investering nodig om 

omzetting te bewerkstelligen 

+ 
Hogere (visuele) waardering voor 

het terrein 

+ 
Voor specifieke  

diergroepen 
Daar ? + 

Bevordert regionale samenwerking 
en buurtsaamhorigheid 

? 
Afhankelijk van de aanwe-
zige ecosysteemkwaliteit 

Later + en - 
Meer kosten voor terreinon-

derhoud 

+ 
Bevordert navolging door volgen-

de generaties 

+ 
Verbetering ecosysteem-

kwaliteit  
Hier en nu / economische aspecten 
In het rapport Landschapsimpuls: kansen voor financiering van landschapsbeheer staat als uitgangspunt voor land-
schapselementen en recreatieve verbindingen een bedrag van €6000 per ha. per jaar aangegeven en de afschrijf-
termijn is 25 jaar. 
Hier en nu / sociaal-culturele aspecten 
Coeterier (2002) beschrijft dat in de enquêtes van het belevingsonderzoek is aangegeven dat een gesloten land-
schap hoger gewaardeerd wordt dan open landschap. Kleine landschapselementen dragen bij aan het gesloten 
karakter van het landschap en daarmee aan de belevingswaarde van het landschap.  
Hier en nu / ecologische aspecten 
Smits (2006) geeft aan dat specifieke diergroepen (misschien) kunnen profiteren van het aanbrengen van land-
schapselementen. Dit effect is echter wel afhankelijk van de ecosysteemkwaliteit van de omgeving.  
 
Daar / Economische aspecten 
Uit de beschikbare gegevens van CLM (2007) is niet af te leiden welke economische effecten er buiten het EcoErf 
zullen optreden door het aanbrengen van landschapselementen.  
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Daar / sociaal-culturele aspecten 
CLM (2007) beschrijft verschillende mogelijkheden voor samenwerkingsvormen door duurzaam landbeheer. Om 
de landschapselementen te onderhouden wordt meestal gebruik gemaakt van vrijwilligers. Dit kan de buurtsaam-
horigheid gunstig beïnvloeden. 
Daar / ecologische aspecten 
De mate waarin de heterogeniteit van het landschap toeneemt door het maken van nieuwe landschapselementen 
op het te ontwikkelen EcoErf is te gering om de ecologische kwaliteit van het geheel toe te laten nemen. Het aan-
brengen van kleine landschapselementen draagt alleen bij aan biodiversiteit als in de omgeving reeds hoge ecosys-
teemkwaliteit aanwezig is. 
 
Later /economische aspecten 
Nadat de landschapselementen goed zijn gaan functioneren zijn steeds minder beheersmaatregelen nodig. Daarbij 
moet wel rekening worden gehouden met de afschrijftermijn van 25 jaar. Dit betekend dat er na 2020 nog steeds 
relatief hoge kosten voor onderhoud moeten worden gemaakt, terwijl het continueren van Rijkssubsidiena 2020 
onzeker is. Wel kan doordat kleine landschapselementen bijdragen aan de visuele kwaliteit van het landschap op 
den duur een andere economische impulsen zoals toerisme een rol gaan spelen (CLM, 2007). 
Later / Sociaal-culturele aspecten 
Door nieuwe samenwerkingsverbanden wordt navolging door volgende generaties bevordert. 
Later / Ecologische aspecten 
De verbetering van de ecosysteemkwaliteit is het sterkst op de lange termijn, omdat het tijd kost voordat een 
gereconstrueerde landschapselementen weer als cultuurhistorische waardevol mogen worden geschouwd.  

Conclusie duurzaam cultuur en erfgoed 
Van twee van de toepasbare oplossingen voor 'cultuur en erfgoed' is het op dit moment mogelijk om vast te stel-
len of de betreffende oplossing duurzaam is; namelijk voor 'landbouwtype grasland' en 'kleinschalige landschaps-
elementen'. Van deze oplossingen is de vaststelling of de oplossing duurzaam is zo veel mogelijk gebaseerd op 
gegevens uit beleid- of wetenschappelijke publicaties. Hieruit blijkt dat de oplossing 'grasland met hoge ecosys-
teemkwaliteit' op de meeste duurzaamheidsaspecten een plus scoort, met uitzondering van de economische as-
pecten in het hier en nu door de afhankelijkheid van subsidies. De oplossing 'kleinschalige landschapselementen' 
scoort met name positief op sociaal-culturele aspecten. Ook voor deze oplossing geld dat de economische aspec-
ten ongunstig zijn. Daarnaast is het effect van 1 ha aan kleinschalige elementen op het EcoErf op de ecologische 
kwaliteit van de omgeving moeilijk aantoonbaar. 
 
Voor de oplossingen 'Aanbrengen van heterogeniteit' en 'gebruik vormentaal historisch gegroeid landschap' is nu 
nog niet bekend is op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven op een EcoErf. Dit is geheel afhankelijk 
van de locatie waar het erf zal worden gevestigd. De toetsing of deze oplossingen duurzaam zijn kan nu nog niet 
uitgevoerd worden. 

5.5 TOETSING AAN OPL-PRINCIPES 

In onderstaande matrix zijn de oplossingen zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 5.1 getoetst aan de overige 
aspecten van de OPL-principes.  
 

Matrix OPL 
principes 

Zero 
Carbon 

Zero 
Waste 

Sustainable 
transport 

Local and 
substainable 
materials 

Local and 
substainable 
food 

Substain-
able water 

Natural 
habitats 
and 
wildlife 

Culture 
and 
heritage 

Equity 
and 
fair 
trade 

Health 
and 
happiness 

EcoErf - /+ + 0 0 + + + + 0 -/ + 

 
Zero Carbon 
De effecten op zero carbon van de aangedragen oplossingen zijn zo wel positief en negatief. Het positieve aan de 
gekozen oplossingen zijn dat door het toepassen van de zuivering minder CO2 wordt uitgestoten voor het transport 
en verpomping van het water. Verder heeft de begroeiing op en rondom het EcoErf een positief effect de doelstel-
ling. Negatieve punten zijn, dat voor de zuivering van het water op locatie als nog CO2 gebruikt moet worden. 
 
 
 



Eindrapport  “EcoErf” Sandra Konijn, Klaas Romijn en Martijn van der Zee   Pagina 29 van 37 
Oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik op een EcoErf. 
 

Zero Waste 
Door het toepassen van de zuiveringssystemen voor het afvalwater komt er een minimale hoeveelheid aan afval 
vrij, welke in alle waarschijnlijkheid toegepast kan worden op het EcoErf. De gekozen oplossing voldoet hiermee 
aan de doelstelling van zero waste.  
 
Sustainable transport 
De gekozen oplossingen en mogelijkheden hebben geen raakvlak met dit principe. 
 
Local and sustainable materials 
De gekozen oplossingen hebben wel raakvlakken met dit principes (te denken valt aan de zuiveringssystemen) 
echter zijn deze niet mee genomen in het onderzoek. En valt er geen conclusie te trekken op dit gebied.  
 
Local and sustainable food 
Door de toepassing van oplossing in het kader van cultuur en erfgoed is het mogelijk om lokaal en duurzaam voed-
sel te produceren.  Niet bekend is of deze voedsel productie ook voldoende oplevert om geen externe bronnen te 
betrekken. Daarnaast wordt door het toepassen van het zwartwater als kunstmest ook aandacht besteed aan 
duurzaam voedsel zonder toevoeging van kunstmeststoffen.  
 
Sustainable water 
Door het toepassen van diverse hergebruik mogelijkheden van het afvalwater wordt voldaan aan deze doelstelling.  
 
Natural habitats and wildlife 
Door de toepassing van een wadi en de lijnvormige elementen voor de culturele aspecten wordt voldoende moge-
lijkheden geven voor natuurlijke habitats en versterking van biodiversiteit. 
 
Culture and heritage 
De toepassingen van duurzaam watergebruik zijn zo toegepast dat deze geen negatief effect hebben op dit princi-
pe (ondergrondse opslag van tanks etc.). Daarnaast wordt door de toepassing van lijnvormige elementen verder 
vorm gegeven aan dit principe. 
 
Equity and fairtrade 
De gekozen oplossingen en mogelijkheden hebben geen raakvlak met dit principe. 
 
Health and happiness  
De gekozen oplossingen geven zowel positieve als negatieve effecten voor dit principe. Negatief voor dit aspect 
zijn de extra inspanningen (cursussen en instructie etc.) die geleverd moeten worden bij het hergebruik van het 
afvalwater. Positief voor dit onderdeel is echter de culture omgeving welke een positieve beleving op levert voor 
bewoners en recreanten in het gebied. 
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6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

6.1 CONCLUSIE 

 
In dit onderzoek is gezocht naar mogelijke oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam 
watergebruik op een EcoErf. Het onderzoek is zo opgezet dat deze twee delen (cultuur en erfgoed en duurzaam 
watergebruik) zijn uitgewerkt in twee individuele rapporten. In dit hoofdonderzoek is ingegaan op de gezamenlijke 
oplossingen. Daarbij is de volgende hoofdonderzoeksvraag gesteld: Welke oplossingen voor duurzaam beheer van 
cultuur en erfgoed en voor duurzaam watergebruik dragen bij aan de doelstellingen van het EcoErf. 
 
Om antwoord te geven op deze vraag zijn de oplossingen van de twee individuele rapporten samengevoegd en 
verder verwerkt in dit hoofdrapport. Gekozen is om bij het verwerken en inpassen van de oplossingen de uitkom-
sten van het onderzoek naar duurzaam beheer van cultuur en erfgoed leidend te maken. De reden hiervoor is dat 
dit onderwerp bepalend is voor één van de belangrijkste doelstellingen voor het EcoErf; namelijk duurzaam beheer 
van natuur en landschap. De oplossingen die gevonden zijn uit het onderzoek duurzaam watergebruik, dat is uit-
gevoerd als onderdeel voor de EcoErf-doelstelling om duurzaam te leven en wonen, moeten inpasbaar zijn binnen 
de oplossingen voor duurzaam landbeheer. Tijdens het inpassen van de beide uitkomsten zijn twee negatieve 
effecten geconstateerd; namelijk de combinatie zwartwater / ecologisch grasland en vormentaal / wateropvang. 
De oplossingen lijnvormige elementen / regenwater infiltratie en regenwater / ecologisch grasland kunnen elkaar 
versterken. Verder worden geen relaties verwacht tussen de verschillende oplossingen.  
   
Na het inpassen van de gekozen oplossingen is bepaald of deze oplossingen voldoen aan de duurzaamheidcriteria 
en aan de tien principes van One Planet Living. Voor deze toetsing zijn twee matrices opgesteld. Eén matrix is ge-
bruikt voor het toetsen van de gekozen oplossingen aan de duurzaamheid. Daaruit komt naar voren dat de geko-
zen oplossingen van duurzaam watergebruik een aantal pluspunten aanwezig zijn (o.a. door recycling van minera-
len en het tegen gaan van verdroging) maar ook tweetal punten die onduidelijk of negatieve effecten geeft. On-
duidelijke punten zijn de financiële effecten van de gekozen systemen en of deze systemen wel economisch ren-
dabel zijn. Ander punt is de sociale aspecten. Hiervan is nog niet volledig duidelijk wat de effecten zijn van de ge-
kozen systemen op de gebruikers.  
Voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed is alleen de duurzaamheid te bepalen van de oplossingen 'omzet-
ting naar ecologisch grasland' en 'aanbrengen van landschapselementen'. Hieruit blijkt dat de oplossing 'grasland 
met hoge ecosysteemkwaliteit' op de meeste duurzaamheidsaspecten een plus scoort, met uitzondering van de 
economische aspecten in het hier en nu door de afhankelijkheid van subsidies. De oplossing 'kleinschalige land-
schapselementen' scoort met name positief op sociaal-culturele aspecten. Ook voor deze oplossing geldt dat de 
economische aspecten ongunstig zijn. Daarnaast is het effect van 1 ha aan kleinschalige elementen op het EcoErf 
op de ecologische kwaliteit van de omgeving moeilijk aantoonbaar. 
 
Voor de oplossingen 'Aanbrengen van heterogeniteit' en 'gebruik vormentaal historisch gegroeid landschap' is nu 
nog niet bekend is op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven op een EcoErf. Dit is geheel afhankelijk 
van de locatie waar het erf zal worden gevestigd. De toetsing of deze oplossingen duurzaam zijn kan nu nog niet 
uitgevoerd worden.  
 
Conclusie van de toetsing aan de duurzaamheidcriteria is dat de oplossingen voor duurzaam waterge-
bruik en de 'oplossing ecologisch grasland' voldoen. Voor de andere 'cultuur en erfgoed-oplossingen' 
is de duurzaamheid niet eenduidig of te veel afhankelijk van situatie.  
 
De tweede matrix is gebruikt om de totale oplossing te toetsen aan de tien principes van OPL. Deze toetsing lever-
de vijf plusjes op (o.a. voor local and sustainable food). Op drie punten hebben de gekozen oplossingen geen raak-
vlak en op twee punten zijn zowel negatieve als positieve effecten geconstateerd. Het betreft de volgende twee 
principes: Zero carbon en Heath and happiness. Omdat hiervoor verbetersuggesties mogelijk zijn word van deze 
twee principes het resultaat samengevat. 
 
Zero carbon 
Door de gekozen oplossingen wordt minder CO2 elders verbruikt, wel zal juist door de installaties op het EcoErf te 
plaatsen ter plaatse meer CO2 worden uitgestoten. 
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Health and happiness 
Door de extra inspanning die de gebruikers moeten leveren voor de systemen voor het hergebruik van afvalwater 
levert dit een negatief effect op. De inzet van een cultuurhistorisch landschap scoort op dit punt juist weer een 
plus. De gekozen oplossingen dragen op de meeste punten bij aan de tien principes van OPF.  
 
De beschreven oplossingen laten zien dat duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam watergebruik 
mogelijk is en dat deze oplossingen voldoen aan de doelstelling van het EcoErf. Het betreft de oplossingen: 
• Omzetting van het landbouwtype, akkerbouw naar grasland met hoge ecologische kwaliteit; 
• Aanbrengen nieuwe, kleinschalige lijnvormige landschapselementen; 
• Opzettelijk aanbrengen van heterogeniteit; 
• De vormentaal van het historische gegroeide landschap als uitgangspunt nemen bij nieuwe projecten; 
• Hergebruik en zuivering van grijswater; 
• Hergebruik en zuivering van zwartwater; 
• Hergebruik en zuivering van regenwater. 
 
De algehele conclusie is dat er verschillende oplossingen zijn voor het beheer van landschap, die kun-
nen bijdragen aan het versterken van biodiversiteit en aan mooi, toegankelijk landschap in het ont-
wikkelingsgebied. De duurzaamheid van oplossing 'aanbrengen van ecologisch grasland' kan worden 
verdedigd, maar van de andere oplossingen is de duurzaamheid te veel afhankelijk van de werkelijke 
situatie. Van deze oplossingen kan de duurzaamheid in een later stadium bepaald worden. 
Door het hergebruik van de afwaterstromen, gaat het drinkwaterverbruik van ongeveer 1470m³ naar 
197m³. Daarnaast wordt het hergebruik van grijswater en regenwater verdroging tegengegaan, het 
hergebruik van zwartwater levert nutriënten aan de bodem en sluit de kringloop. Waardoor op het 
EcoErf minder of geen kunstmest meer gebruikt hoeft te worden. 

6.2 DISCUSSIE 

De uitgevoerde methode voor het invullen van de matrices is niet volledig objectief omdat het in samenspraak met 
drie personen is gebeurd. Het invullen van deze matrices zou bij voorkeur moeten gebeuren via een groter panel 
waardoor een betere objectiviteit ontstaat.  
 
Bij het toetsen aan de doelstellingen van OPL, is een inschatting gemaakt van de gevolgen, dit is niet wetenschap-
pelijk onderbouwt. Om dit punt te verbeteren zou per onderdeel alle tien principes en de onderlinge samenhang  
onderzocht moeten worden, hiervoor ontbrak echter de tijd.  
 
Bij de oplossingen voor duurzaam watergebruik zijn een aantal verbruikscijfers genoemd. Dit zijn gemiddelde af-
komstig van verschillende bronnen. Met deze gemiddelde zijn de berekeningen uitgevoerd, wat in sommige geval-
len een schijnnauwkeurigheid kan vertonen. Dit is niet de bedoeling geweest van het onderzoek, deze berekening 
zijn uitgevoerd om juist een beeld te schetsen van de grote van de voorzieningen etc.  Mochten de gekozen oplos-
singen worden toegepast dan zal een precieze berekening voor de dimensioneren moeten worden uitgevoerd.  
 
Bij onderzoek naar duurzaam watergebruik is vooral gefocust op het hergebruik van afvalwater. De mogelijkheden 
van het recyclen van mineralen en het tegen gaan van verdroging zijn wel behandeld, maar niet volledig uitgekris-
talliseerd. Het onderzoek geeft geen antwoord op hoeveel kunstmest bespaard wordt door de toepassing van 
zwartwater en wat de effecten op het grondwaterpeil zijn van de infiltratievoorziening. Dit punt wordt ook mee-
genomen in de aanbevelingen.  
 
In het onderzoek naar duurzaam beheer van cultuur en erfgoed blijkt dat in de wetenschappelijke literatuur een 
conceptuele discussie wordt gevoerd tussen ecologen, landschapsarchitecten, planologen en historici over raak-
vlakken en verschillen, termen en definities en meetbaarheid van de waarde van het landschap. Daarnaast blijkt 
dat goede indicatoren nodig zijn om bestaande waarden meetbaar te maken en duurzame ontwikkeling zichtbaar 
en stuurbaar te maken. Het ontbreken van deze kaders maakt dat het uitgevoerde onderzoek en de gehanteerde 
begrip soms moeilijk 'smart' te maken zijn. 
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6.2 AANBEVELINGEN 

Uit het toetsen aan de duurzaamheidmatrix komt naar voren dat o.a. de punten financiën en sociaal negatief sco-
ren op duurzaamheid. Daarnaast zijn de financiële gevolgen en haalbaarheid niet onderzocht terwijl dat wel een 
belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van het EcoErf is. 
 
Aanbeveling 1 luidt: wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar financiële haalbaarheid. Mogelijke vraag-
stelling: Is een duurzaam EcoErf dat voldoet aan de doelstelling van OPL financieel haalbaar en realistisch? 
 
Aanbeveling 2 luidt: wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar sociale beleving op een EcoErf. Mogelijke 
vraagstelling: Hoe en op welke wijze kan de sociale beleving op een EcoErf beïnvloed worden? 
 
Het onderzoek heeft zich nu gericht op een case waarbij vooraf uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastge-
steld. In de praktijk kan het zijn dat deze randvoorwaarden afwijken van de werkelijke situatie. De conclusies uit 
het rapport kunnen in zo’n situatie niet één op één overgenomen worden. Hier dient in het opzetten van een pro-
gramma van eisen voor het EcoErf rekening mee gehouden worden. 
 
Het verdiend de aanbeveling om de overige aspecten van het EcoErf te laten onderzoeken zodat een volledig beeld 
ontstaat van de mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor het EcoErf.  
 
Aanbeveling 3 luidt: wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar de overige aspecten van het EcoErf. Moge-
lijke vraagstelling: Op welke wijze dragen de overige aspecten van het EcoErf bij aan een duurzaam ontwikkeling. 
 
Het onderzoek naar duurzaam watergebruik heeft zich vooral gericht op de recycling van het afvalwater en wat de 
effecten daarvan zijn op het watergebruik. Daarbij wordt ook wel de mogelijkheid genoemd van nutriënten recy-
cling en het tegen gaan van verdroging. Maar wat concreet  het effect is van het toepassen van zwartwater als 
meststof op het gebruik van kunstmest is niet bekend. Het verdiend de aanbeveling om deze punten verder uit te 
werken. 
 
Aanbeveling 4 luidt: wetenschappelijk onderzoek opzetten naar het gebruik van nutriënten en het inzetten van 
regenwater om verdroging tegen te gaan. Mogelijke vraagstelling: Wat zijn de effecten van zwartwater als mest-
stof op het verbruik van kunstmeststoffen en hoeverre wordt verdroging tegen gegaan door de inzet van de infil-
tratievoorziening. 
 
Aanbevelingen vanuit 'cultuur en erfgoed' 
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 'cultuur en erfgoed' word aanbevolen om vervolgonderzoek uit te 
voeren. Er kan voor het EcoErf-concept aanvullend onderzoek gedaan worden naar de mogelijke toepasbaarheid 
van "Geldersch beleid" op de ontwikkellocatie en naar bruikbare methodes om een regionaal landbouwcollectief 
op te zetten. Verder verdient het aanbeveling om voor het te ontwikkelen EcoErf te zoeken naar locaties waar 
geen/weinig ruilverkaveling heeft plaats gevonden en waar nog elementen aanwezig zijn van voor het jaar 1950. 
Als deze elementen niet meer aanwezig zijn, dient bij reconstructie rekening gehouden te worden met de tijd die 
nodig is om een element weer als cultuurhistorisch waardevol te kunnen bestempelen. 
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Afkortingen, literatuur, bronnen 

AFKORTINGEN  

BOK Body of knowledge (de wetenschappelijke achtergronden) 
C2C   Cradle to cradle (wieg tot wieg) 
EHS Ecologische Hoofdstructuur 
ha Hectare 
ICES Investeringsimpulsen ruimtelijk-economische structuurversterking  
ICIS International Centre for Integrated assessment & Sustainable development 
NSDO Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling 
OPF One Planet Foundation (stichting One Planet) 
OPL One Planet Living 
PPP People, Planet, Prosperity 
PPS Publiek Private Samenwerkingscontructies  
SCENE Sociaal-Cultureel, ENvironment en Economisch 
SNL Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer 
TOM Tweede fase opleiding milieukunde 
UNCED United Nations World Commussion on Environment and Development 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
VN Verenigde Naties 
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
WNF Wereld Natuur Fonds 
WWF World Wide Fund For Nature 
ZED Zero Energy Development 
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BIJLAGE 1. DE 10 PRINCIPES VAN ONE PLANET LIVING 

 
In de handleiding van One Planet Living zijn tien principes opgenomen. Dit zijn de principes waar One Planet Living (OPL) en One Planet Founda-
tion (OPF) voor staan en welke toegepast moeten worden binnen nieuwe projecten. Door het toepassen van deze principes moet het volgens 
One Planet Living en One Planet Foundation mogelijk zijn om de voetafdruk terug te brengen naar 1,8 ha per persoon. Omdat deze principes 
een belangrijke factor zijn voor de projecten van One Planet Foundation, zijn hieronder de principes verder uitgewerkt zoals beschreven in de 
handleiding van OPL. 
 
Zero Carbon (geen productie van CO2) 
Door de productie van CO2 en de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en warmt de aarde op. De doelstelling is om een 
netto CO2uitstoot van nul te krijgen op de uitgevoerde projecten, doormiddel van uitvoering van energie-effectieve gebouwen, infrastructuur 
en levering van energie uit hernieuwbare bronnen binnen het projectgebied eventueel aangevuld met hernieuwbare energiebronnen afkomstig 
van buiten het gebied.  
 
Zero waste (geen afval) 
Er komt veel afval vrij bij het afdanken van producten en verpakkingsmaterialen. Daarnaast worden veel te veel grondstoffen verwijderd terwijl 
afval juist waardevolle materialen en grondstoffen kunnen zijn. De doelstelling is om afvoer van afvalstromen naar stortplaatsen en verbran-
dingsinstallaties te stoppen, doormiddel van het verminderen van de productie van afval, door het toepassen van betere producten en vorm-
geving en door hergebruik en compostering te stimuleren.  
 
Substaineble transport (duurzaam transport)  
Het reizen met auto’s en vliegtuigen heeft tot gevolg dat het klimaat veranderd. Daarnaast levert het veel luchtvervuiling en geluidoverlast op. 
De doelstelling is om minder afhankelijk te zijn van privévoertuigen, door het inzetten van gemeenschapsauto’s. Verder moet het brandstof-
verbruik in de transportsector omlaag zodat daar de CO2 emissie ook afneemt. 
 
Local and substainable materials (lokale en duurzame materialen) 
Door het destructieve gebruik van hulpbronnen welke van ver worden aangevoerd, wordt de milieuschade verhoogd en wordt geen gebruik 
gemaakt van de lokale bevolking en economie. De doelstelling is om zoveel als mogelijk is lokale materialen te gebruiken die een positief effect 
hebben op het milieu en de lokale economie. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van lokale gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen. Hier-
door worden o.a. emissies in het vervoer vermindert.  
 
Local and substainable food (lokaal en duurzaam voedsel gebruik) 
De kwaliteit van het voedsel uit de industriële landbouw is minimaal, daarbij schaadt deze intensieve landbouw het lokale en bestaande ecosys-
teem. Door het gebruik van niet-lokaal voedsel zijn de vervoerskosten relatief hoog en is er ook geen sprake van duurzaam transport. Doelstel-
ling is om op locatie voedsel te produceren op een manier dat dit weinig negatieve effecten heeft op het milieu. Door gebruik van lokaal voed-
sel ontstaan positieve ontwikkelingen zoals milieuwinst, stimulering van de lokale economie, minder verwerkingskosten, minder gebruik van 
verpakkingen en minder transportkosten en kilometers.  
 
Substainable water (duurzaam watergebruik) 
De voorraden van het lokaal zoetwatersysteem zijn vaak ontoereikend om te voldoen aan de menselijke behoeften. Deze tekorten zijn ontstaan 
door verontreinigingen, verstoring hydrologische cyclus en uitputting. De doelstelling is om een positief effect te realiseren op lokale water-
voorraden, doormiddel van het toepassen van effectieve systemen, besparingsmogelijkheden, hergebruik en recycling. Verontreinigingen 
moeten worden voorkomen en duurzaam water- en rioleringsbeheer moet in het landschap worden toegepast.  
 
Natural habitats and wildlife (natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit) 
Het verlies van biodiversiteit en habitats is ontstaan door stedelijke- en industriële ontwikkelingen van natuurlijke gebieden en het ove exploi-
teren van natuurlijke bronnen. De doelstelling is om de beschadigde milieus te herstellen en verder verlies van biodiversiteit te voorkomen. Het 
creëren van nieuwe habitats is ook een onderdeel om deze doelstelling te bereiken.  
 
Culture and heritage (cultuur en erfgoed) 
Het lokale culturele erfgoed gaat over de hele wereld verloren door de globalisering. Dit resulteert in het verlies van lokale identiteit en kunde. 
De doelstelling is om het lokaal cultureel erfgoed te beschermen en verder uit te bouwen. Hierdoor zal het gevoel bij lokale en regionale identi-
teit opleven. Dit is te bereiken door structuren te kiezen en systemen te gebruiken die aansluiten bij het bestaande erfgoed.  
 
Equity and fair trade (billijkheid en eerlijke handel)  
In de derde wereld verdienen de meeste mensen niet voldoende met hun werk om zichzelf te kunnen voorzien van de basisbehoeftes. De 
doelstelling is om binnen OPL gemeenschappen eerlijke handelsrelaties in te zetten waarbij een eerlijke prijs betaald wordt voor een product, 
zodat dit een positief effect heeft op andere gemeenschappen, zowel lokaal als wereldwijd.  
 
Health and happiness (gezondheid en geluk) 
Door de steeds meer en meer stijgende welvaart, gezondheid en geluk, rijst de vraag wat nu de ware basis is van welzijn en tevredenheid. De 
doelstelling is om de gezondheid en de kwaliteit van het leven binnen de OPL gemeenschappen te verhogen. Dit door het bevorderen van een 
gezonde levensstijl en fysiek, mentaal en spiritueel welzijn. Dit kan gerealiseerd worden door goed ontworpen structuren, maatschappelijke 
betrokkenheid en betrokkenheid bij de sociale en ecologische doelstellingen. 
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BIJLAGE 2. KAARTEN VAN HET PROJECTGEBIED 

Kaart 1 en kaart 2: topgrafische kaart omgeving Amersfoort met ruimtelijke ontwikkelingen 

 

 
 
Legenda 
Nieuw water en waterberging     Nieuwe natuur en groenvoorzieningen Nieuwe agrarische functies 

                                           
 
Nieuwe gemengde functies Nieuwe woningen 

    
Bron: http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13
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Bron: http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/natuur.nsf/all/5.1?opendocument 
 
Kaart 3: landschappelijke hoofdstructuur van de provincie Utrecht 

 
 
 
 
Kaart 4: landschappelijke wensbeeld 2030 van de provincie Utrecht 
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