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Voorwoord 
 
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. Het derde onderwijsblok van de TOM 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 omgevingskwaliteit.   
 
In 2008 ontwikkelden One Planet Foundation (OPF) samen met Bureau Mensenland het concept EcoErf, een 
nieuwe combinatie van landgebruik, waarbij de bewoners duurzaam leven en verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het beheer van het land. De initiatiefnemers zijn op zoek naar locaties en sociale investeerders om dit 
concept te realiseren (OPF, 2009b). 
 
OPF streeft naar het behoud van een leefbare wereld door het verminderen van CO₂-uitstoot en het verkleinen 
van de mondiale voetafdruk per persoon. OPF wil innovatieve en inspirerende projecten creëren en realiseren, die 
mensen in staat stellen om duurzamer te leven, werken en spelen (zich recreëren), d.w.z. binnen de toegestane 
voetafdruk van 1,8 hectare per persoon (OPF, 2009a).  
 
OPF en Saxion Hogeschool te Deventer zijn met elkaar in contact getreden over mogelijkheden tot samenwerking. 
Saxion bood aan dat studenten van de Masteropleiding ‘Environmental Science’, ook wel de deeltijdopleiding 
‘Tweedefase Opleiding Milieukunde’ (TOM) genaamd, studie kunnen verrichten naar achterliggende principes van 
het EcoErf-concept, naar ervaringen op andere plaatsen in Nederland en naar toepassingsmogelijkheden 
(realisatiemogelijkheden) in de omgeving van Amersfoort.  
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1. Inleiding 

 
Het  ‘EcoErf’-project wordt uitgevoerd op verzoek van Bureau Mensenland te Hoogland en stichting One Planet 
Foundation (OPF) te Amersfoort (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 initieel ontwerp, waarbij zij gebruik maken van de tien principes uit de ‘One Planet 
Living – program manual’; hierna de OPL-handleiding (WWF/BioRegional, 2008).   
 
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 
ontwikkeling (duurzaam watergebruik) en landbouwproductie op kleine schaal (boomgaarden en tuinderij). Het 
landgoed kan op een duurzame manier worden bewerkt door de bewoners van het erf (internet OPF, 2009b).   
 
Het EcoErf-concept faalt of staat met de financiële haalbaarheid. Momenteel spelen er een aantal vragen bij OPF 
die nog niet, of niet voldoende zijn uitgewerkt. De vragen hebben met name betrekking op de planvormingsfase en 
de beheersfase. Dit werkplan beschrijft het uit te voeren onderzoek waarmee de kennisleemte deels kan worden 
ingevuld. 
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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 (OPL) - een initiatief van BioRegional Development Group (“BioRegional”) en het World Wide 
Fund For Nature - International (WWF-International) (Internet, OPL, 2009a) – gebruikt de ecologische voetafdruk 
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 
duurzaamheidsprincipes samengesteld. De principes bevatten zowel ecologische, economische als sociale 
indicatoren (Internet, 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 en Gezondheid en geluk. Een 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. Dat heeft tot gevolg dat de aarde op een duurzame manier wordt 
gebruikt en onderhouden, zonder dat daarbij onze natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput (WWF / BioRegional, 
2008). 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 (Internet, BioRegional, 
2010a). 

2.3 ONE PLANET FOUNDATION 

 
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 
                                                                 
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). 
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woonvorm waarbij een grote verlaging wordt behaald van de CO₂-emissies door verschillende aspecten van 
duurzaamheid samen te voegen in één concept. Doordat in de loop der tijd meerdere projecten uitgevoerd zijn 
(waaronder: EcoVilla’s, EcoCentrum, EcoGolf en EcoErf), is gekozen om de naam van de stichting te veranderen 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 
persoon. 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 
voorbeelden. De opgave om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden is enorm. Daarom hebben in 
Nederland het Bureau Mensenland en stichting OPF het concept EcoErf ontwikkeld. Het EcoErf concept is een 
uitwerkingsvorm van een One Planet Living community. 
 
Wereldwijd worden op dit moment veel duurzaam-
heidsprojecten 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 
verschillende samenstellingen. Naast deze bebouwing is er 
plaats voor landerijen die op een duurzame manier worden 

bewerkt. Op deze manier zou het mogelijk moeten zijn om 
op een moderne, aantrekkelijke 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). 
 
Om het EcoErf concept tot een succes te maken heeft OPF voor het EcoErf concept diverse principes en 
uitgangspunten 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 
huishoudens, zogenaamde ‘co-housing’. 

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

• Door het gebruik van bestaande en nieuwe technologieën zal de bebouwing en de locatie netto energie 
opwekken. 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.  

• Gebouwen en landschap voldoen aan hoge esthetische kwaliteitseisen dankzij een moderne vormgeving. 

Figure 1.1 EcoErf Concept (internet OPF, 2009b) 
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2.5 ECOERF VATHORST NOORD 

 
Vathorst is de nieuwste uitbreidingswijk van de gemeente Amersfoort. Dit nieuwe stadsdeel ligt aan de noordkant 
van de gemeente, vlakbij het dorp Hooglanderveen. Tussen 2002 en 2018 worden hier circa 11.000 woningen 
gebouwd, een bedrijventerrein van 45 hectare aangelegd en 135.000 vierkante meter kantoren gerealiseerd 
(internet, Vathorst, 2010a).  
 
OPF heeft nu een locatie op het oog waar zij mogelijk een EcoErf willen gaan realiseren. Het plangebied 
(zoekgebied) beslaat ruim 100 ha en is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Vathorst (OPF, 2010a). Binnen 
dit zoekgebied wenst OPF één en uiteindelijk liefst meerdere EcoErven te realiseren, het eerste EcoErf zal een 
oppervlakte van circa 5 ha beslaan. Het erf wordt opnieuw ingericht met groentetuinen, boomgaarden, de 
theetuin en gebouwen. In het woongebouw/kas worden woningen gerealiseerd voor circa 40 personen. 
Afhankelijk van het aantal personen per huishouden worden dit waarschijnlijk 10 tot 15 woningen van diverse 
afmetingen. In Bijlage II is een topografische kaart van het plangebied opgenomen en in bijlage IV is een artist 
impression van een zogenaamd EcoErf opgenomen. 

 
EcoErf Vathorst Noord speelt in op een lokale en mondiale uitdaging. OPF stelt dat er lokaal behoefte is aan een 
toegankelijk groen uitloopgebied in Vathorst. De straks dicht bevolkte wijk ligt als het ware in de fuik van twee 
snelwegen en het aanliggende landelijke gebied is niet of nauwelijks toegankelijk. Bovendien is het aanliggende 
gebied visueel onaantrekkelijk door de lage biodiversiteit en het zicht op lelijke stallen. Er is geen sprake van enige 
relatie tussen stad en land, of tussen boeren in het gebied en bewoners van de wijk.  
 
De gemeenteraad van Amersfoort heeft al eerder (in 2008) enkele opgaven en kaders aangegeven voor Vathorst 
Noord; 1) groen recreatief uitloopgebied, 2) een overgang en buffer vormen voor de polder Arkemheem en 3) 
ontwikkelingen zijn alleen mogelijk op bestaande erven. In 2008 en 2009 zijn onder meer met sessies met 
bewoners en belangenorganisaties de plannen voor Vathorst Noord en Vathorst West verder ingevuld. Dit heeft 
geresulteerd in een visie die in november 2009 door het College van B&W is voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Voor Vathorst Noord is een basismodel ontwikkeld plus drie varianten. In bijlage III is dit basismodel opgenomen. 
Uiteindelijk heeft het college van B&W het voorstel weer ingetrokken vanwege de onzekerheid over de 
ontwikkelingen qua woningbouw en woningverkoop in Vathorst. Er is dus geen besluit genomen over de verdere 
invulling van Vathorst Noord. 
 
Bij gebleken haalbaarheid wordt het plan uiteindelijk ingediend bij de gemeente. Om EcoErf Vathorst Noord te 
realiseren zal de gemeente een bestemmingsplan moeten maken of een projectbesluit moeten nemen. De 
stichting EcoErf tekent een ontwikkelovereenkomst met de gemeente om afspraken te maken over exploitatie en 
beheer, recreatief medegebruik etc. 

De gemeente heeft wel een visie ontwikkeld voor Vathorst Noord als groen recreatief uitloopgebied. De uitvoering 
van deze visie is echter uitgesteld doordat deze is gekoppeld aan de ontwikkelingen in Vathorst West. De 
opbrengsten van West moeten namelijk betalen voor de aanleg en het beheer van het recreatieve uitloopgebied. 
Door de gestokte verkoop van huizen in Vathorst zijn de ontwikkelingen in West, en daarmee in Noord op de lange 
baan geschoven. Op deze manier zal het dus nog lang duren voordat Vathorst een kwalitatief groen uitloopgebied 
heeft waardoor ook de kwaliteit van de wijk achter blijft wat de verkoop van woningen natuurlijk niet ten goede 
komt. De uitdaging is om op korte termijn en op een betaalbare wijze een kwalitatief groen uitloopgebied te 
ontwikkelen voor Vathorst. 
 
Een typische tendens van overheden is om het landschap geheel opnieuw vorm te geven om er natuurterreinen of 
recreatieterreinen te realiseren. De boeren worden uitgekocht, het land wordt ingericht en het beheer wordt 
overgedragen aan een anonieme en ambtelijke beheersorganisatie. Dit is een zeer kostbare oplossing. Het 
ondernemerschap verdwijnt en er is geen direct en constant toezicht. Gebruik en beheer wordt van elkaar 
gescheiden; er is geen gevoel van eigenaarschap meer. Het beheer van recreatiegebieden is zeer kostbaar; 
duizenden euros per hectare, elk jaar weer. Deze beheerkosten worden vaak vergeten ten tijde van de planning en 
aanleg van een terrein met recreatieve of natuurdoelen. De opgave is om gebruik en beheer weer aan elkaar te 
verbinden. Dat kan op verschillende manieren. 
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3. Probleemverkenning  
 

3.1 INLEIDING 

 
Eén van de belangrijkste voorwaarden van de One Planet Living (OPL-) communities is dat deze economisch 
uitvoerbaar zijn, duurzaam worden beheerd en beschikbaar zijn voor de ‘mainstream’ (Wwf/BioRegional, 2008, p 
14). Elk EcoErf dient een voorbeeldproject te zijn waarin haalbare duurzame oplossingen worden gedemonstreerd 
voor het grote publiek. Door verschillen in onder andere geografische ligging, het lokale klimaat, plaatselijke 
cultuur en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kunnen generieke oplossingen in het geding komen en is 
het niet mogelijk om alle EcoErven uniform te ontwikkelen en te exploiteren. Bij elk EcoErf zullen de 
locatiegebonden factoren en actoren een grote rol spelen. 
 
Locatiegebonden factoren en actoren in de planvormingsfase: 
Grondprijzen: 
Om een EcoErf voor de mainstream beschikbaar te maken is een geringe kostprijs van de grond zeer belangrijk. Elk 
EcoErf zal bestaan uit circa 10 – 15 huishoudens en beslaat gemiddeld 10 ha (EcoErf Vathorst Noord 5 ha). De 
aankoop van ‘rode’ woningbouwkavels voor de realisatie van een EcoErf is geen haalbare oplossing. De landelijke 
bouwkavelprijs voor woningbouw bedroeg in het eerste kwartaal van 2010 gemiddeld €416,- per m2 (internet, 
Kadaster, 2010a). In de nieuwbouwwijk Vathorst bedraagt de bouwkavelprijs zelfs €520,- per m2 (internet, 
Vathorst, 2010b; Vathorst, 2010c). Wanneer 5 ha grond tegen gemiddelde bouwkavelprijs aangekocht zou moeten 
worden dan bedraagt de koopsom voor de grond ruim twintig miljoen euro. Aan de andere kant bedroeg de 
landelijke prijs voor agrarisch grasland in het eerste kwartaal van 2010 gemiddeld €36.459,- per ha (internet, 
Kadaster, 2010a) en in de omgeving van Vathorst (gebied Eemland) gemiddeld €45.086 per ha (internet, Boerderij, 
2010). De aankoop van vijf hectare grasland ligt daarmee rond de twee ton.  
 
Uit vorenstaande blijkt dat de aankoop van 5 ha bouwkavel beslist geen optie is. Het opkopen van agrarisch 
grasland kan echter wel mogelijkheden bieden. Wanneer agrarisch grasland wordt bebouwt, dan komen allemaal 
regels omtrent exploitatie om de hoek kijken. Dat betekent dat bij de aankoop van agrarisch grasland voor het te 
bebouwen gedeelte nog een verrekening kan plaatsvinden. Deze verrekening is afhankelijk van de eigenaar van de 
grond. Als sprake is van nieuwe uitgifte van grond en dus een grondprijs moet worden berekend, kan de 
methodiek van de berekening effect hebben op de duurzaamheid van een project. Volgt een gemeente de 
methode van residuele waardeberekening, dan vormt de grondprijs de resultante van de naar verwachting te 
realiseren 'vrij-op-naamprijs' minus de naar verwachting te maken 'bruto bouwsom'. Berekent de gemeente de 
grondprijs op basis van de grondquote, dan leiden extra investeringen tot een totale hogere VON-prijs (internet 
Senternovem, 2009d).  
NOOT: de begrippen residuele waardeberekening en grondquote worden later (in het daadwerkelijke onderzoek) 
nog uitgelegd. 
 
Wet- en regelgeving: 
Wanneer agrarisch grasland (lees ook: buitengebied, uitloopgebied of landelijk gebied) wordt omgevormd tot te 
bebouwen gebied voor de realisatie van een EcoErf dan is het van belang goed in kaart te krijgen welke milieu- en 
ruimtelijke mogelijkheden er zijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden die de realisatie van een EcoErf 
zouden kunnen frustreren:  

- Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan of een provinciaal inpassingsplan; 
- Het plan is strijdig met een provinciale (milieu-)verordening (bijvoorbeeld wanneer het plan gelegen is in 

een grondwaterbeschermingszone en daarmee het gebruik van een KWO-installatie onmogelijk wordt 
gemaakt); 

- Het plan is geprojecteerd in een zone waar de woonfunctie niet is toegestaan (bijvoorbeeld binnen 
geluidcontour van gezoneerd industrieterrein, binnen geringe afstand van hoogspanningsmast, binnen 
risicocontour van een BRZO-inrichting, binnen fijnstof- en geluidcontouren van (auto)snelwegen, binnen 
stankcirkels van veehouderijen, binnen overstromingsgebied, binnen de invloedssfeer van een 
Natuurgebied etc.) 

- Het plan is geprojecteerd op een bodemverontreiniging waarmee een bodemsanering noodzakelijk 
wordt; 

- Het plan is geprojecteerd in een gebied waar beschermde flora- en fauna aanwezig is. 
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Maatschappelijk draagvlak en bereidwilligheid bestuurders: 
Uit eigen ervaring weet ik dat het creëren van maatschappelijk draagvlak en het ‘meehebben’ van bestuurders een 
groot pluspunt is. Het plan zal waarschijnlijk in alle gevallen wel door één of meerdere situaties (zoals hierboven 
beschreven) gefrustreerd kunnen worden. Soms volstaat of volstaat een kleine planaanpassing. Echter, in veel 
gevallen zal gebruik gemaakt moeten worden van een uitzonderings- of vrijstellingsmogelijkheid. Zonder draagvlak 
bij de bevolking en het (plaatselijke) bestuur is het verkrijgen van een vrijstelling vaak vergeefse moeite. Ook kan 
het handig zijn om het ‘vrijstellingsgedrag’ van de betreffende gemeente onder de loep te nemen. Niet alle 
gemeenten hanteren de regels op dezelfde wijze. Tactisch inspelen op het vrijstellingsgedrag van de gemeente kan 
daarbij zijn voordeel opleveren.  
 
Duurzaam beheer van de gronden 
OPF heeft reeds verschillende ideeën geopperd om het beheer van de gronden duurzaam gestalte te geven. 
Echter, tot op heden is nog geen definitief standpunt ingenomen waarmee ook geconcludeerd kan worden dat het 
ook nog steeds ‘ideeën’ zijn. Verschillende ideeën zijn reeds de revue gepasseerd, waaronder: 

- Gebruik en beheer koppelen: beheer gronden uitsluitend door bewoners;  
- Gebruik en beheer deels gekoppeld: beheer door aangestelde beheerder; 
- Gebruik en beheer gescheiden: beheer wordt uitbesteed naar externe partij. 

 
Zoals uit paragraaf 2.5 blijkt is het beheer van de gronden een kostbare aangelegenheid. Het is daarom ook van 
groot belang om de verschillende beheersmogelijkheden in kaart te brengen en daarbij behorende voor- en 
nadelen tegen het licht te houden. Investeren in landschap kan ook lonend zijn, zowel voor het geluk van mensen 
als voor de nationale welvaart. Financieel gezien levert investeren in een mooi landschap de Nederlandse 
maatschappij ruim 17,8 miljard euro op. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport Investeren 
in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's. Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen: een 
kwalitatief en een kwantitatief deel (internet Natuurbeheer, 2009). 
 
Onderstaand volgen een aantal Nederlandse voorbeeldprojecten die raakvlakken hebben met het EcoErf concept 
en waarbij, op basis van de opgedane ervaringen met de desbetreffende projecten, lering kan worden getrokken 
voor het beheren van een EcoErf:  
 
Eemlandhoeve Bunschoten 
De Eemlandhoeve is een zoogkoeienbedrijf waaromheen meerdere nieuwe functies van het platteland 
gegroepeerd zijn. Wat begon als een ecologische zoogkoeienhouderij is uitgegroeid tot een modern 
communicatiecentrum op het gebied van landbouw, natuur, milieu en ethiek. De Eemlandhoeve biedt ruimte om 
in een landelijke vernieuwende omgeving te vergaderen, mens en milieu te ontmoeten, te leren, of creatief te 
ontspannen (Internet, Eemlandhoeve, 2010a). Het bedrijf neemt de mensen mee naar de weilanden met 
zoogkoeien, naar de winkel met vlees van de eigen koeien en andere streekproducten, de horecagelegenheid (‘het 
boerenbakje’) waar de mensen wat kunnen drinken, en verschillende tuinen die bezocht kunnen worden. 
Daarnaast kunnen arrangementen samengesteld worden voor familiedagen, personeelsuitjes, excursies, 
teambuilding, educatieve en informatieve plattelandssessies (Internet, Eemlandhoeve, 2010b). Jan Huijgen is boer-
ondernemer op de Eemlandhoeve  en filosoof van het nieuwe platteland. Hij is betrokken bij de vernieuwing van 
de plattelandscultuur en de landbouw (agri-cultuur). In 2007 ontving hij voor zijn werk de internationale 
Mansholtprijs (www.mansholtprize.org).  Hij  is mede-initiator van het regionale Ark&Eemlandschap, het Regionale 
Innovatie Centrum Eemvallei, de Stadteland coöperatie, de nationale beweging voor het Veelzijdige Platteland, de 
Taskforce Multifunctionele landbouw en het Europese Netwerk van Versatile Farmers. Hij betrekt graag jonge 
mensen (leerlingen/studenten) in de nieuwe agenda voor de regionale ontwikkeling (Internet, Eemlandhoeve, 
2010c).  
 

Natuurderij KeizersRande 
Stichting IJssellandschap wil haar grondbezit in het landgoed Rande verbinden met de eigendommen in de Keizers- 
en Stobbenwaarden. Daarmee wil de Stichting IJssellandschap een actieve rol innemen in het denken over de 
groene ruimte rondom Deventer. KeizersRande - Landgoed aan de IJssel - is een ambitieuze ontwikkelingsvisie voor 
die verbonden gronden: een uitdagend nieuw landgoedconcept.  In de uiterwaarde werkt de stichting samen met 
Provincie Overijssel, Rijk en gemeente Deventer aan twee zeer verschillende landschappen: dat van de 
dynamische, natuurlijke rivier en dat van natuurgerichte landbouw waarmee op eigentijdse wijze een rijk 
geschakeerd waardenlandschap ontstaat. De filosofie van Toegewijd Landschap (respectvol, energiek en 

http://www.natuurbeheer.nu/media/File/Investeren_in_NL_landschap.pdf
http://www.mansholtprize.org/
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volhardend werken aan beheer en ontwikkeling van het landelijk gebied rond Deventer) komt tot uitdrukking in de 
samenhang in verscheidenheid van de ontwikkelingsvisie. Deze filosofie komt terug in een nieuw beheercentrum 
voor het hele gebied. Dit centrum wordt de ‘Natuurderij’ genoemd. De mens is hier de beheerder van natuur en 
cultuur. De landbouw zal binnen de kaders van Moeder Natuur in een gesloten kringloop plaatsvinden (Stichting 
IJssellandschap, 2007).  
 
Stadslandbouw Wageningen Universiteit 
Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad; nooit eerder was dit zo veel. Hierdoor 
neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan leefbare structuren voor de stad en is er steeds 
meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken daarom steeds meer met 
elkaar vervlochten. Wageningen UR ziet kansen voor nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en 
om de stad. In haar veelzijdigheid geeft stadslandbouw vorm aan stedelijke behoeften door lokale voedsel- en 
energieproductie te koppelen aan maatschappelijke doelen zoals zorg voor de omgeving en het bieden van ruimte 
aan stedelingen die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Professionaliteit, kennis, 
innovatie en ondernemerschap zijn kernbegrippen bij stadslandbouw. Omdat stadslandbouw veel verschillende 
functies combineert, is hiervoor een verscheidenheid aan kennis en expertise nodig. Eén van de kernkwaliteiten 
van Wageningen UR is het praktisch toepassen van (wetenschappelijke) kennis in inter- en transdisciplinaire teams. 
Dit betekent niet alleen dat kennis van verschillende disciplines wordt samengebracht, maar ook dat onderzoekers 
hierbij samenwerken met ervaringsdeskundigen en stakeholders (partijen uit andere domeinen dan het 
onderzoek) met uiteenlopende belangen. Stadslandbouw is immers bij uitstek een thema waar meerdere functies, 
disciplines en belanghebbenden met elkaar verweven zijn. Wageningen UR schetst scenario’s voor de ontwikkeling 
van stadslandbouw, begeleidt processen waarin verschillende stakeholders nieuwe concepten ontwerpen, 
monitort en evalueert de impact hiervan en adviseert beleidsmakers en ondernemers (WUR, 2010).  

3.2 ONDERZOEKSRICHTING 

 
Uit paragraaf 3.1 blijkt dat een aantal onduidelijkheden beantwoord moeten worden. Als algemeen uitgangspunt 
kan worden geconcludeerd dat de realisatie van een EcoErf alleen maar mogelijk is buiten de strikt stedelijke 
gebieden. Echter, wanneer in het buitengebied wordt gebouwd (zelfs op bestaande boerenerven) zijn er vaak veel 
meer beren op de weg die de daadwerkelijke realisatie kunnen frustreren. Daarom is het van groot belang 
vroegtijdig in kaart te krijgen wat de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden in een bepaald gebied zijn. Het 
duurzaam gestalte geven aan het beheer van de gronden betreft met name een kennisleemte en kan met 
kennisverwerving duidelijker in kaart worden gebracht.  
 
Grofweg kan het uit te voeren onderzoek in twee delen worden verdeeld: de planfase en de beheersfase van een 
EcoErf.  
 
Deel 1, Planfase: 
De realisatie van een EcoErf is van veel locatiegebonden factoren en actoren afhankelijk waarmee lastig wordt om 
een strak keurslijf op te stellen dat overal hanteerbaar is. Indien mogelijk worden algemeen- en overal toepasbare 
antwoorden gegenereerd en waar dat niet mogelijk is, wordt de locatie EcoErf Vathorst Noord als uitgangspunt 
genomen. Wanneer de locatie Vathorst Noord als uitgangspunt wordt genomen dan kan lering worden getrokken 
uit de resultaten van het onderzoek dat weer een meerwaarde kan geven in de planfase bij andere locaties.   
 
In deel 1 van het onderzoek zal vooral bureauonderzoek worden uitgevoerd naar de wet- en regelgeving. Onder 
Wet- en regelgeving wordt hier verstaan: publiekrechtelijke wetgeving in de zin van:  

- Wetten (bijvoorbeeld Wet ruimtelijke ordening of Woningwet); 
- Koninklijke Besluiten (bijvoorbeeld Besluit ruimtelijke ordening); 
- Regelingen (bijvoorbeeld Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer of de Regeling 

luchtkwaliteit); 
- Verordeningen (bijvoorbeeld Provinciale milieuverordening of Bestemmingsplan gemeente); 
- Landelijk / Provinciaal / Gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld Nota Ruimte, structuurvisie Provincie); 
- Ongeschreven rechtspraak (jurisprudentie) (bijvoorbeeld uitspraken Raad van State met betrekking tot 

bouwen in het buitengebied); 
- Vrijstellingsgedrag gemeente.   
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Naar verwachting zullen voor dit onderzoek een groot aantal documenten tegen het licht worden gehouden. De 
beantwoording van de vragen zal systematisch worden uitgewerkt.  
 
Deel 2, Beheerfase: 
NOOT: De beheersfase is voor mij vrijwel een geheel nieuw vakgebied waarmee het lastiger wordt een goede 
onderzoeksrichting aan te geven.  
Vooralsnog wordt het onderzoek naar het toekomstig beheer van een EcoErf vormgegeven door het uitvoeren van 
een aantal interviews. Naar aanleiding van de afgenomen interviews vindt vervolgens een wetenschappelijk 
onderzoek plaats.  
 
De interviews zijn zeer beperkt van aard (maximaal 3) en worden vooralsnog afgenomen bij organisaties of 
stichtingen die ervaring hebben met soortgelijke projecten, bijvoorbeeld Jan Huijgen van de Eemlandhoeve of de 
Stichting IJssellandschap voor de Natuurderij. De interviews zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de materie. 
Vervolgens, nadat de interviews zijn afgenomen, volgt een wetenschappelijk onderzoek. 
 
Het wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op theorieën met betrekking tot opgedane ervaringen bij 
soortgelijke projecten.  

3.3  AFBAKENING ONDERZOEK 

 
De keuze voor de deelonderzoeken lijkt vreemd. Deel 1 van het onderzoek richt zich met name op de 
voorbereidingsfase (nog voordat de schop de grond in is gegaan). Deel 2 van het onderzoek richt zich met name op 
de beheersfase van het onderzoek. Het tussengedeelte: de daadwerkelijke realisatie van een EcoErf, wordt in dit 
onderzoek niet betrokken. Indien gegevens over de realisatie benodigd zijn voor de uitwerking van dit onderzoek, 
worden algemene kengetallen gebruikt of – waar relevant – eventueel door OPF aan te leveren specifieke 
kengetallen. De reden voor het weglaten van de realisatiefase is gelegen in het feit dat daaromtrent momenteel bij 
OPF de minste vragen liggen. Bouwkosten worden veelal begroot met behulp van specifieke kengetallen. 
Momenteel heeft OPF behoefte om de haalbaarheid van een EcoErf in zijn algemeenheid en specifiek voor de 
locatie Vathorst Noord in kaart te brengen. Ik hoop met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren. 
 
Voor deel 1 van dit onderzoek zal uitsluitend het publiekrechtelijke spoor worden onderzocht. Privaatrechtelijke 
Wet- en regelgeving wordt in dit onderzoek niet meegenomen. Uitgesloten van onderzoek zijn bijvoorbeeld: 
privaatrechtelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent koop van onroerend goed, privaatrechtelijke 
koop- en gebruiksovereenkomsten met huidige en toekomstige eigenaren etc.  
 
Ook zal de niet relevante publiekrechtelijke Wetgeving niet in het onderzoek worden betrokken. Indien gesproken 
wordt over of gezocht wordt naar Provinciale regelgeving dan wordt uitsluitend de regelgeving van de provincie 
Utrecht in het onderzoek betrokken en wanneer gesproken wordt over of gezocht wordt naar gemeentelijke 
regelgeving dan wordt uitsluitend de regelgeving van de gemeente Amersfoort in het onderzoek betrokken.    
NOOT: OPF dient zich bewust te zijn van het feit dat de resultaten van het onderzoek in zekere mate 
locatiegebonden kunnen zijn.  
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4. Onderzoeksvragen en begrippen 

4.1 HOOFDONDERZOEKSVRAAG EN DOELSTELLING 

 
Aan de hand van de situatieschets en de probleemverkenning is de volgende hoofdonderzoeksvraag opgesteld: 

 
Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd:  

 
Aangezien de opdracht wordt uitgevoerd voor OPF is deze partij de doelgroep voor dit onderzoek. Elke OPL-
community dient een voorbeeldproject te zijn waarin haalbare duurzame oplossingen worden gedemonstreerd 
voor het grote publiek. Dit zal ook gelden voor de uitkomsten van dit onderzoek.  

4.2 BEGRIPPEN 

 
In de hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek worden verschillende termen gebruikt die hieronder in alfabetische 
volgorde zijn omschreven.  
P.M. 
 
In ieder geval worden opgenomen: 

- EcoErf 
- Planfase (onderzoek deel 1) 
- Beheerfase (onderzoek deel 2) 
- Duurzame realisatie 
- Buitengebied (lees ook: agrarisch grasland, landelijk gebied, bestaande boerenerven, uitloopgebied) 

 

4.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: het onderzoek naar de planfase en het onderzoek naar de beheersfase.  
NOOT: zie ook paragraaf 3.2 – definitieve vragen volgen nog naar overleg met OPF/Saxion 

Onderzoeksvragen Deel 1 - Planfase 

1.1) Welke Wet- en Regelgeving is relevant voor het bouwen (van een EcoErf) in het buitengebied? 
1.2) Is volgens deze wet- en regelgeving de realisatie van een EcoErf (onder voorwaarden) toegestaan?  
1.3) Welke lering wordt getrokken uit een analyse van relevante jurisprudentie met betrekking tot bouwen in het 

buitengebied?  
1.4) Wat is het standpunt van de gemeente en hoe is de gemeente in het verleden omgegaan met bouwen in het 

buitengebied? 

Onderzoeksvragen Deel 2 - Beheerfase  

Vooronderzoek: 
2.1) Welke (in uitvoering zijnde) projecten zijn (deels) vergelijkbaar met het EcoErf concept?  

Doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen met betrekking tot de Plan- en Beheersfase 
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van een EcoErf in zijn algemeen en EcoErf 
Vathorst Noord in het bijzonder.    

 

WELKE AANPAK LEIDT, VOOR DE ASPECTEN PLANVORMING EN BEHEER, TOT DE GEWENSTE 
DUURZAME REALISATIE VAN HET ECOERF-CONCEPT IN HET BUITENGEBIED? 
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Interviews met contactpersonen van vergelijkbare projecten:  
2.2) Hoe wordt het beheer vormgegeven? 
2.3) Hoe is de eigendomssituatie en waarom? 
2.4) Welke partijen zijn verder bij het beheer betrokken en wat zijn de voor- en nadelen? 
2.5) Welke problemen/uitdagingen doen zich voor? 
2.6) Wat zijn de toekomstverwachtingen? 
2.7) Zijn er tips/adviezen voor de realisatie van een EcoErf? 
 
Theorie: 
P.M.  (afhankelijk van resultaten interviews) 
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5. Methode van de onderzoek 

5.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE  

 
Voor het bepalen van de onderzoeksstrategie is gekeken naar hoofdstuk 6 van “Het ontwerpen van een 
onderzoek” (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 (gesprekken, vragenlijsten). Dit is een kwantitatieve onderzoeksstrategie 
waarbij de eigen “zintuigen” worden gebruikt; 

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

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

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

• 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 
onderwerp 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) de strategie van een bureauonderzoek gevolgd. 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 onderzoek zelf zal ook hoofdzakelijk bestaan uit bureauonderzoek. De interviews in deel 2 van het onderzoek 
behoren tot de onderzoeksstrategie survey. Een survey (een breed overzicht) van actuele praktijkvoorbeelden 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 
projectgroep was dat binnen de beschikbare tijd onvoldoende betrouwbare gegevens uit vergelijkbare 
praktijkvoorbeelden 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. 
 
Om de theoretische stand van zaken in kaart te brengen wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd in 
(wetenschappelijke) vakliteratuur. Het gaat hierbij om een kwantitatieve inhoudsanalyse uit te voeren op 
gevonden literatuur, om zo veel mogelijk mogelijkheden op te sporen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing 
van de antwoorden zal in academische databases worden gezocht naar artikelen en publicaties. Echter, gelet op de 
te onderzoeken onderwerpen, zal voor de onderbouwing voornamelijk worden gezocht in het brede scala van 
vigerende wetteksten en beleidstukken. Voor het verkrijgen van algemene informatie worden ook veelal algemene 
internetsites en publicaties geraadpleegd.  
 
Vervolgens worden de verschillende mogelijkheden geanalyseerd en getoetst op basis van de toepasbaarheid voor 
EcoErf en volgt een kwalitatieve toetsing. Uit dit onderzoek blijkt mogelijk dat bepaalde relevante gegevens 
ontbreken. Indien mogelijk worden deze gegevens alsnog bepaald en anders wordt in het eindrapport aangegeven 
onder welke voorwaarde de mogelijkheid binnen het EcoErf kan worden ingepast.  
 
Het onderzoek wordt afgesloten met een overzicht van conclusies en aanbevelingen.  

5.2 ONDERZOEKSMODEL  
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Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een onderzoeksmodel opgesteld. Zoals uit hoofdstuk 4 
blijkt is het onderzoek verdeeld in twee delen: een onderzoek naar de planfase en een onderzoek naar de 
beheersfase. Voor beide delen is een onderzoeksmodel opgesteld: 
In het onderstaande onderzoeksmodel is het onderzoek verdeeld in 5 verschillende fasen.   
 
Deel 1: PLANFASE 

 
 
DEEL 2: BEHEERSFASE 

 

5.3 MOGELIJKE INFORMATIEBRONNEN 

 
Voor het volledig maken van de situatieschets, het individuele deelonderzoek en het vergaren van kennis voor de 
‘Body of knowledge’ (BOK) zal aanvullende informatie worden gezocht in diverse bronnen. Onderstaand zijn (niet 
uitputtend) mogelijke informatiebronnen weergegeven: 
  

1- www.google.com 
2- www.wetten.overheid.nl 
3- www.vrom.nl 
4- www.senternovem.nl 
5- www.lnv.nl 
6- www.kadaster.nl 
7- www.cbs.nl 
8- www.saxionbibliotheek.nl/: Diverse digitale databases, zoals ScienceDirect, Picarta, Bouwkosten Totaal, 

Property and Real Estate - Emerald Subject Collection en Ruimte en Vastgoed. 
9- One Planet Foundation 
10- Verstrekkers van financiële middelen/ondersteuning/subsidies (indien relevant) 

 
Verder is in hoofdstuk 6 een lijst opgenomen met (aanbevolen) literatuur.  
 
  

Beoordelings 
criteria 

 
 

Interviews 
 Conclusies en 

aanbevelingen  
 Vooronderzoek 

Theorieën 
beheersfase 

 

Analyse resultaten 

Theorieën 
jurisprudentie Beoordelings 

criteria 
 

 

Analyse resultaten: 
Realisatie EcoErf 

mogelijk 
 

Theorieën beleid, 
wet- en regelgeving 
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Theorieën 
vrijstellingsgedrag 

gemeente 

Analyse resultaten: 
Realisatie EcoErf 
mogelijk onder 
voorwaarden 

 

Analyse resultaten: 
Realisatie EcoErf 
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Bijlage I – Tien principes 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 Foundation (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 verbrandingsinstallaties te stoppen, doormiddel van het 
verminderen van de productie van afval, door het toepassen van betere producten en vormgeving 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 brandstofverbruik 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. Hierdoor 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 ecosysteem. Door het gebruik van niet-lokaal voedsel zijn de vervoerskosten relatief hoog 
en is er ook geen sprake van duurzaam transport. Doelstelling is om op locatie voedsel te produceren op een 
manier dat dit weinig negatieve effecten heeft op het milieu. Door gebruik van lokaal voedsel 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 watervoorraden, 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 exploiteren 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.  
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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 identiteit 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 II – Topografische situatie 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

Legenda: 
              Zoekgebied EcoErf – Vathorst Noord 

Legenda: 
              Zoekgebied EcoErf – Vathorst Noord 
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Bijlage III – Basismodel Uitloopgebied Vathorst Noord 
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Bijlage IV – Artist Impression Vathorst Noord 
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Bijlage V – Planning onderzoek  
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