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1. Inleiding 
Dit leerdocument EcoErf geeft kort de activiteiten, leer- en aandachtspunten weer van de 
ontwikkeling en de uitwerking van het EcoErf project. Dat gebeurt in drie delen. Het eerste 
deel is een korte samenvatting van het project. Het tweede deel gaat in op de verschillende 
fasen van het project en het derde deel gaat dieper in op de verschillende thema’s.   

1.1. Achtergrond 

EcoErf is een nieuw type plattenlandsonderneming ontwikkeld door de Stichting One Planet 
en Mensenland. Er wordt een combinatie gezocht tussen de vraag naar een moderne en 
aantrekkelijke manier van leven met een lage mondiale voetafdruk en de behoefte aan een 
kwalitatieve en recreatief toegankelijke stadsrandzones. 

1.2. Projectdoelstelling 

EcoErf heeft tot doel een verlaten boeren erf in de stadsrandzone om te toveren tot een 
maximaal duurzaam gebouw met ruimte voor wonen, werken horeca en kleinschalige 
voedselproductie. Een gebied tussen 5 en 10 ha wordt ingericht met groente en fruittuinen, 
fiets en wandelpaden, volkstuinen en mogelijkheden voor spelen en recreëren. De bewoners 
dragen samen met omwonenden en lokale ondernemers de zorg voor het beheer van dit 

gebied.  

1.3. Leertraject 

Tijdens het project is veel ervaring verzameld, opgedaan en gedeeld met het netwerk rond 

EcoErf via bijeenkomsten, documentaties en presentaties. Het traject wordt afgesloten met 
dit leerdocument waarin leerpunten en aanbevelingen zijn opgenomen over het proces en 
verschillende thema’s die behandeld zijn. Ook zijn alle documenten en handelingen in 
chronologische volgorde opgenomen.  

1.4. Projectresultaat 

Het beoogde projectresultaat was de ontwikkeling van een EcoErf, of in ieder geval concrete 
plannen om daartoe te kunnen komen. Door verschillende omstandigheden, omschreven in 
dit leerdocument, is die doelstelling niet gehaald. Wel is veel kennis en ervaring opgedaan 
over de mogelijkheden, beperkingen en succesfactoren. 

1.5. Fasering projectactiviteiten 

EcoErf is gestart in 2009 met het uitwerken van het concept en zoektocht naar geschikte 
locaties. In 2010 is de focus op drie locaties gelegd die het meest kansrijk leken. Hiervoor 
zijn specifieke plannen uitgewerkt. In 2011 is gekozen om verder te gaan met de locatie 
Vathorst Noord. Hiervoor zijn verschillende partnerships aangegaan. Eind 2011 bleek deze 
locatie toch niet haalbaar doordat de gemeente geen doorslaggevende beslissing heeft 

genomen over de invulling van Vathorst Noord en het beoogde erf niet kon verwerven zoals 
in de plannen was opgenomen. 

1.6. Activiteiten 

Voor een goed overzicht van de activiteiten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd is aan 
het eind van dit document, in bijlage 1, een opsomming in chronologische volgorde 
toegevoegd. 
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2. Fase: Lessons learned 
In dit hoofdstuk worden de lessons learned opgenomen zoals die zijn opgedaan in de 

verschillende fasen van het project. 
 
Een project doorloopt over het algemeen de volgende fasen: 

• Visie 
• Idee 

• Plan 
• Partnervorming 
• Realisatie 

Voor iedere fase  zullen de ervaringen, geleerde lessen en aanbevelingen worden benoemd. 

 

2.1. Visie 

Een project begint bij een droom, zienswijze of visie. Voor EcoErf is dat de droom om 

duurzaam te leven in relatie tot de omgeving waarbij verbinding leidt tot kwaliteit en geluk. 
Een visie is nodig om de grondslag of uitgangspunten van het project te formuleren en 
draagvlak te creëren. 
 
Aandachtspunten  

• Denk groot, laat je niet stoppen door vraagstukken over uitvoerbaarheid. 
• Wees creatief, sla nieuwe wegen in. 

• Zoek naar de verbindende factor, bekijk het geheel integraal. 
• Een visie is enthousiasmerend: zou het niet geweldig zijn als…… 
• Produceer een kort en bondig maar inspirerend visie document. 

• Gebruik het visiedocument of folder om mensen te enthousiasmeren en achter je te 
krijgen. Zie document: “090601 EcoErf Brochure (mail).pdf” 

• Een visie hoeft niet locatie gebonden te zijn.  

• Is er een locatie in zicht, dan is het aan te raden een visie te schrijven die meer op 
deze locatie is gericht. Zie het eerste deel van document: “101010 Visie en 
planontwikkeling Vathorst Noord.pdf” 

• Het is verleidelijk om in de visiefase een plaatje te laten maken, een zogenaamde 
artist impression. Dat heeft voor en nadelen. 

o Voordeel 

▪ Plaatjes praten makkelijk en behoeven weinig uitleg.  
▪ Plaatjes prikkelen, men ziet het snel voor zich. Als het bevalt is men 

meteen verkocht.  
o Nadeel 

▪ Men heeft vaak het idee dat het wordt zoals op het plaatje, dat het 
ontwerp al af is en alles besloten. Het is moeilijk om verder te kijken 
dan het plaatje. 

▪ De gemeente is nooit zo blij met plannen die definitief lijken als dat 
nog niet zo is.  

▪ Men gaat in op details van het ontwerp terwijl dat vraagstuk nog niet 
aan de orde is.  

• Blijf niet te lang hangen in de visiefase en maak deze niet te uitgebreid.  
• Een visie is nog geen idee en zeker geen plan. 

 

De visiefase is een leuke, creatieve fase, waar geweldig veel energie en inspiratie in kan 
ontstaan. Het is echter ook een lastige fase, want waar houdt die op? De neiging bestaat dat 
je de visie vergaand gaat invullen zodat een projectplan ontstaat zonder dat met de beoogde 
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partners een akkoord is gesloten over de visie. Enerzijds is dit begrijpelijk, want je wilt de 

visie graag een vorm geven en concreet invullen, de ervaring leert echter dat dit veel werk 
kost maar weinig oplevert. Een goed voorbeeld hiervan is het projectplan voor een EcoErf in 
Hoogland (zie document “090831 Projectplan EcoErf Hoogland”) waarbij een samenwerking 
met een groencollege beoogd werd. De visie is direct op de locatie ingevuld met 
berekeningen van inkomsten en uitgaven terwijl er nog geen akkoord was over de visie (zie 
document: “090608 Projectvoorstel EcoErf Hoogland.pdf”. Al na een aantal gesprekken bleek 
de partner andere wensen te hebben dan in het projectplan beschreven, waardoor al het 
werk voor niks bleek.   
 

2.2. Idee 

Om een visie werkelijkheid te maken  zal deze uitgewerkt moeten worden tot een idee. In 
het geval van EcoErf is een idee altijd locatie gebonden. Een idee is een kort document 
waarin de volgende aspecten aan bod komen. 

 
• Inleiding/samenvatting van het idee 
• Kernwaarde   

o Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van het idee? 
• Kernprobleem 

o Wat is het probleem waarvoor het idee een oplossing aandraagt? 
• Principe 

o Welk principe wordt toegepast voor de uitwerking van het idee? 
• Doelgroep 

o Wat is de doelgroep waar het idee zich op richt? 
• Stakeholders  

o Wie zijn de stakeholders 
• Activiteiten 

o Wat zijn de hoofdactiviteiten die plaatsvinden?  
• Positionering 

o Waar wordt het idee in de markt gepositioneerd? 
• Organisatie 

o Hoe is de organisatie gevormd? 
• Financiering 

o Hoe wordt het idee gefinancierd? 
 
Zie voor een uitwerking van deze punten voor EcoErf Vathorst Noord het document: “110120 
Idee Herontwikkeling Vathorst Noord.pdf”. Deze vorm biedt de mogelijkheid om een idee 
zeer kort maar volledig in kaart te brengen waarin ook de haalbaarheid een rol speelt.  
Indien nodig kunnen punten verder onderbouwd worden met een bijlage, zoals de toe te 
passen principes of financiering.  

 
Aandachtspunten 

• Besteed goede aandacht aan deze fase. Deze fase wordt nog wel eens overgeslagen, 
of te vluchtig afgerond. Men maakt dan de sprong van visie direct naar plan, zonder 
hierbij een goede basis te leggen. Een goed uitgewerkt idee kan in de planfase veel 
werk besparen. 

• Vraag bij verschillende experts om feedback op het idee en maak daar waar nodig 

een goede onderbouwing. 
• Ga met stakeholders in gesprek over het idee. Zonder medewerking van de 

belangrijkste stakeholders zal het idee nooit slagen. 
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2.3. Plan 

Als de ideefase goed is doorlopen en er is voldoende aanleiding om te denken dat het idee 
een goede kans van slagen heeft, is het tijd om de planfase in te gaan. Een goed plan bevat 
zowel de visie als een gedegen uitwerking van het idee, waarin ieder punt verder in detail 
wordt uitgewerkt. Het doel van het plan is om samen met alle stakeholders vertrouwen te 
creëren rond de uitwerking van het idee.  

• Zie voor de uitwerking van het plan van EcoErf het document: “101010 Visie en 

planontwikkeling Vathorst Noord.pdf” 
 
In het plan komen de volgende punten aan bod: 

• Visie  
o huidige stand van zaken van de locatie Vathorst Noord; 

o een aantal punten uit het college akkoord; 
o visie van EcoErf op de stadsrandzone; 

• Plan van EcoErf Vathorst Noord 
o inleiding visie EcoErf; 
o omschrijving van de beoogde locatie voor EcoErf; 
o omschrijving van de functies die invulling zullen geven aan EcoErf; 
o beeldvorming, voorlopig ontwerp; 

o organisatie; 
o financiële onderbouwing 

 
Leerpunten/Aanbevelingen 

• Zorg vooral voor een sterk financieel hoofdstuk 
o De meeste lezers van het plan zullen direct naar de onderste regel op de 

laatste pagina kijken (winst of verlies). 

o Zie hoofdstuk ‘3.6 Financieel’ voor meer over dit onderwerp 
• In het plan staat niets over de doelgroep en of de behoefte van die doelgroep. 

o Het is moeilijk om een betrouwbare inventarisatie te maken van de wensen 
van de doelgroepen. 

o De behoefte is vaak latent. 
 
Net als in de andere fasen is het moeilijk de grenzen van de uitwerking goed op te zoeken. 

Er zijn altijd meer vragen dan antwoorden. De kunst is om de belangrijkste vragen die 
spelen bij de stakeholders voldoende te beantwoorden. 
 

2.4. Partnervorming 

Partnervorming kan zowel vroeg als later in het proces plaatsvinden, het moet echter in 
ieder geval vóór de realisatie gebeuren. 
 
Aandachtspunten 

• In principe dient het de voorkeur zo vroeg mogelijk een partnership aan te gaan met 
de key-partners.  

• Voordelen vroege partnervorming: 

o Lasten in het ontwikkelproces delen 
o Draagvlak creëren 
o Ontwerp en plan toegespitst op wensen partners. 

• Nadeel van vroege partnervorming:  
o Het proces wordt ingewikkelder (belangen).  

o Het proces wordt vertraagd (veel overleg). 
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o Uiteindelijk levert het misschien wel helemaal niks op. 

• Belangrijk in een partnerschap is de inleg. Je kan niet een partner zijn zonder inleg 
van uren, kennis, geld o.i.d. 

• Partners als de gemeente en grondeigenaren hebben de neiging je aan het lijntje te 
houden: 

o Zij zeggen: “Maak maar een mooi plan en kom dan bij ons terug”. 
o Vraag hun om inleg. Als ze dat niet willen zegt dit iets over hun positie. 

• In een project als EcoErf zijn de meeste partners vrijwillig of op eigen risico. Vrijwillig 
betekend echter niet vrijblijvend. Maak daarover afspraken.  

• Het gaat om grondgebruik, dus met name de grondeigenaar moet in een vroeg 
stadium mee gaan doen. 

 

2.5. Realisatie 

EcoErf is tot op heden nog niet tot de realisatiefase gekomen. Hiervoor zijn een aantal 
redenen te benoemen. 

• EcoErf focust op de stadsrandzone. Deze zone is onderwerp van grondspeculatie 
waardoor prijzen worden opgedreven en gronden worden vastgehouden. 

• EcoErf is voor een belangrijk deel afhankelijk van besluitvorming van de gemeente 
door het publieke karakter en bijvoorbeeld wijzigingen in het bestemmingsplan. Deze 
besluiten zijn onderdeel van grote structuurvisies en gebiedsontwikkelingen en duren 

daarom vaak lang. 
• Niet alle locaties zijn geschikt. 
• Niet alle waarde die EcoErf toevoegt is in geld uit te drukken.  

3. Thema: Lessons Learned 
Naast de fasering van een project spelen ook verschillende thema’s een rol.  
De thema’s zijn:  

• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
• Burgerparticipatie 
• Locatie en grondprijzen 

• Organisatiestructuur 
• Financiering 
• Wet en regelgeving 

• Functies van EcoErf 
 

3.1. Collectief Particulier Oprdachtgeverschap (CPO) 

EcoErf wordt ontwikkeld vanuit CPO.  
 
Voordelen van CPO 

• Kostenvoordeel: geen kosten aan projectontwikkelaar. 

• Lager risico: koper/huurder is bekend voor de start van de bouw. 
• Sluit goed aan op de wensen van de woonconsument: keuzes over inrichting of 

kwaliteit worden gemaakt door de toekomstige bewoners. 
• Keuzes over gezamenlijk gebruik van binnen of buitenruimte, schuur of auto, kunnen 

vooraf gemaakt worden en meegenomen in het ontwerp. 
• Je weet vooraf wie je buren zijn. 
• Samen met gelijkgestemden je droom realiseren.  
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Nadelen van CPO 
• Proces duurt erg lang: gemiddeld tien jaar. 

• Hoe meer mensen, hoe lastiger de besluitvorming.  
• Het proces kost veel (vrije) tijd. 
• Sociale processen spelen een belangrijke maar soms ook vermoeiende rol. 

• Bewonersgroep heeft meestal niet de juiste kennis in huis. 
 
Subsidie en begeleiding 
Voor het CPO proces is in meeste provincies een subsidie beschikbaar. Voor de provincie 
Utrecht is de subsidie relatief makkelijk te verkrijgen omdat deze niet snel wordt 
overschreven. De subsidie verloopt in drie stadia waarin respectievelijk €5000, €20000 en 
€50000 beschikbaar is voor professionele ondersteuning.  

 
CPO Varianten 
CPO is er in verschillende varianten. Zo kan er een groep bewoners zijn die gezamenlijk een 
concept ontwikkelen. Dat is bij EcoErf niet het geval. EcoErf is al een concept waar een 
woonconsument zich op in kan schrijven. Dat betekent dat een deel van het werk al gedaan 
kan worden voordat het CPO proces echt van start gaat.  
Dit heeft een aantal voordelen: 

• Proces kan versneld worden. 

• Werk kan bespaard worden. 
• De groep die zich zal vormen zal eerder gelijkgezind zijn. 
• Kans op realisatie is groter.  

 
De vraag die daarbij vooral opkomt is wanneer het juiste moment is om het CPO proces te 
starten. Hieronder een aantal richtlijnen. 

• Al in de droom en ideeënfase is het goed om een groep mensen te hebben die een 
intentie uitspreken. Dit is belangrijk om aan te kunnen geven dat het vraaggestuurd 
is en niet aanbodgestuurd tijdens de zoektocht naar een locatie. 

• In de droom en ideeënfase doen de geïnteresseerden niet mee in overleggen en de 

besluitvorming. 
• De planfase is een goed moment om met de toekomstige bewoners om te tafel te 

zitten. 
• In de fase van partnervorming spelen de bewoners een essentiële rol. 

 
CPO in de Planfase 
Welke beslissingen/activiteiten worden in de planfase genomen/ondernomen door de 
bewonersgroep? 

• Opstellen en onderschrijven van de gezamenlijke uitganspunten van EcoErf en haar 
bewonersgroep.  

• Werkvorm met bestuur en werkgroepen. 
• Welke type woningen (prijs, huur/koop) en functies (werkruimte, horeca, tuinderij 

enz.) komen op het EcoErf? Dit is belangrijk voor de businesscase die in de planfase 
gemaakt moet worden. 

• Wat zijn in grove lijnen de architectonische kenmerken van gebouwen en landschap? 

 
CPO in de partnervormingsfase 
In de fase van partnervorming speelt de bewonersgroep een belangrijke rol. Verschillende 
werkgroepen zullen worden gevormd, zoals: 

• Communicatie en ledenwerving 

o Pas als voldoende geschikte bewoners zijn gevonden kan het project 
gerealiseerd worden. 
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• Organisatie 

o Organisatiestructuur en contracten. (zie bv document: “100830 
Deelnameverklaring VWDA.pdf” 

• Bouw en Energie 
o Wat zijn de wensen van de bewonersgroep? 
o Welke bouwmethoden en energieconcepten zijn er? 
o Welke architecten zijn er en welke hebben de voorkeur? 

o Welke bouwers/leveranciers zijn er en welke hebben de voorkeur? 
• Financiering 

o Stiko/stichtingskosten (zie document “110302 Stiko DWA (concept).pdf” als 
voorbeeld van Groenfoort) 

o Achtervang 
• Bedrijfsexploitatie 

o Voor ieder bedrijf dat op EcoErf komt zal een aparte groep gevormd worden 
die de wensen en ook de exploitatie onderzoekt.  

• Activiteiten 
o Uitjes en excursies. 

 
Samenwerking 

Voor EcoErf was er een unieke situatie doordat er al een bewonersgroep in Amersfoort 
aanwezig was die zich richtte op de ontwikkeling van duurzame woningbouw. In de ideeën 
fase is besloten EcoErf te laten vallen onder deze “Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort” 
later “Groenfoort”.  
Dat had een aantal voordelen: 

• EcoErf had een sterke achterban. 
• Er kon gebruik gemaakt worden van de al bestaande ervaring op CPO gebied. 

• Bestaande statuten, contracten en dergelijke konden gebruikt worden. 
 
Tuinpark Laakzijde 
EcoErf heeft intensief samengewerkt met Tuinpark Laakzijde om te zoeken naar een combi 
waarin de twee initiatieven elkaar konden versterken. Zie voor meer info het document: 

“110609 Afstudeerscriptie Een tuin voor Vathorst.pdf”. Tuinpark Laakzijde is een initiatief uit 
Vathorst tuinpark die onder anderen bestaat uit volkstuinen. Er bleek veel interesse in vooral 
de volkstuinen. 
Voordelen van deze samenwerking 

• Gezamenlijke doelstellingen kunnen gezamenlijk worden opgepakt 
• Meer draagvlak 

• Eén gesprekspartner voor de gemeente 
Nadelen in de samenwerking 

• Verschil in doelstellingen soms moeilijk te overbruggen 
• Verschil in fasering van de projecten  

 

3.2. Burgerparticipatie 

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol EcoErf is een hoge mate van 
burgerparticipatie of betrokkenheid vanuit de buurt. In een vroeg stadium is geprobeerd om 
bewoners uit de wijk Vathorst te betrekken bij de ontwikkelingen in Vathorst Noord. Dit 

deden we samen met “de Gelukkigste Wijk”, “Tuinpark Laakzijde” en de “KNHM”. 
Verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd zoals informatie avonden, Architectuurcafé’s, 
wandelingen en werkmiddagen. 
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Leerpunten 
• Het is moeilijk een grote hoeveelheid bewoners te mobiliseren 

• De situatie in Vathorst Noord is voor bewoners niet altijd duidelijk, waardoor ook niet 
altijd een gevoel van urgentie heerst 

• In sommige gevallen is er weerstand tegen bouwplannen in een groengebied 
• Tijdigheid/timing is belangrijk 

o Vathorst is een jonge wijk 
o Mensen zijn druk 
o Men is nog bezig met de inrichting van hun directe omgeving 
o Er hebben zich nog weinig organisaties gevormd 

• Betrokkenheid is lastig in een te vroeg stadium van het proces, het is nog te abstract 
en er is geen direct handelingsperspectief 

 

3.3. Communicatie 

Goede communicatie is belangrijk voor een project als EcoErf. Het kan bijdragen aan het 

creëren van draagvlak, het werven van bewoners, en het aantrekken van de juiste kennis. 
Het is voor een project in ontwikkeling tegelijk een erg lastige opgave en zeer tijdrovend. 
 
Leerpunten 

• Schakel indien mogelijk een communicatieprofessional in 
• Doe je veel zelf, houd er dan rekening mee dat het veel werk is 

• Zorg voor een goede online vindbaarheid 
• Koppel de website, nieuwsbrief, facebook en twitter, voor automatische verspreiding 

van items 
• Zorg voor een inschrijfformulier zodat mensen hun interesse kenbaar kunnen maken 

• Blijf communiceren, ook als er niet veel gebeurt 
• Maak onderscheid in de verschillende doelgroepen 
• Bouw een database op met standaard teksten die je op verschillende plekken kan 

inzetten 
• Zoek contact met kranten, die zijn altijd op zoek naar goede stukken 

 

3.4. Locatie 

De meest geschikte locatie voor een EcoErf is in een stadsrandzone die onder druk staat van 
de stad. Daarnaast moet de locatie voor EcoErf aan een aantal voorwaarden voldoen. 

• Een kwaliteitsimpuls is gewenst 

• Er is in de omgeving behoefte aan recreatieve toegankelijkheid van het landelijk 
gebied. 

• Er mag gebouwd worden/Een bestemmingsplanwijziging is mogelijk. 
• Verschillende functies zijn mogelijk zoals een tuinderij, horeca, zorg, werk en 

energieopwekking. 
• Er is betrokkenheid en draagvlak vanuit het bestuur en burgerschap 

 

3.5. Organisatie 

Er zijn verschillende vormen mogelijk. 
Voor een zo groot mogelijk draagvlak over de invulling van het gebied is het goed een soort 
beheerorganisatie te hebben waarin verschillende maatschappelijke organisatie zijn 
vertegenwoordigd zoals de gemeente, omwonenden, bewoners en belanghebbers. 
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Mogelijke structuur: 

• Beheerorganisatie: verantwoordelijk voor de invulling en de kwaliteit van het gebied 
o Bestuur met daarin vertegenwoordigers van verschillende belanghebbers 

▪ Gemeente 
▪ Bewoners 
▪ Ondernemers 
▪ Omwonenden 
▪ Investeerders 
▪ Andere belanghebbers 

o Beheerorganisatie sluit een convenant met de bewoners en ondernemers op 
het EcoErf over de voorwaarden voor gebruik. 

o Beheerorganisatie zal in geval van koop eigenaar zijn van de grond. 
o In geval van pacht bepaald zij de voorwaarden voor de pacht. 

• VVE: Verantwoordelijk voor de gebouwen en het onderhoud. 
• Werkgroepen: per functie of onderwerp, zoals energie of voedselproductie, kan een 

werkgroep gevormd worden. 
 
Kwaliteit en continuïteit 
De gemeente ziet als grootste bedreiging de mate van kwaliteit en de continuïteit daarvan. 
Het is dus belangrijk dat er in de organisatiestructuur rekening gehouden wordt met 
instrumenten die dit kunnen bewaken, zoals het convenant, waarin ook afspraken 
opgenomen kunnen worden over het treffen van maatregelen als de beoogde kwaliteit niet  
wordt behaald. 

 
Risico’s 
De belangrijkste kwaliteitsrisico’s zijn 

• Slecht onderhoud/verloedering van groen en gebouwen 
• Te lage organisatie capaciteit 

De belangrijkste continuïteitrisico’s zijn 
• Ondernemers/bewoners vertrekken 
• Nieuwe ondernemers/bewoners onderschrijven de uitgangspunten niet of zijn 

moeilijk te vinden. 
• Huizen zijn moeilijk verkoopbaar door verplichtingen convenant 

 

3.6. Financieel  

De centrale gedachte is dat een groengebied kwalitatief hoogwaardig en recreatief 
toegankelijk gemaakt kan worden zonder subsidies van overheden. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van verschillende functies die elkaar kunnen versterken. Elke functie heeft een 
eigen gezonde exploitatie maar wordt versterkt door de andere functies waarbij gezocht 
wordt naar waardetoevoeging.  
 
Waarde 
In sommige gevallen is er spraken van een waardetoevoeging die niet is uit te drukken in 
geld. Zo wordt de leefbaarheid in de wijk Vathorst beter door het creëren van een groen 

uitloopgebied. Deze waardetoevoeging is moeilijk uit te drukken in harde euro’s, laat staan 
een geldstroom.  
Er zijn wel manieren deze waarden te benoemen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een 
waardebepalend onderzoek. Zie document: “100401 Rapportage Waardegedreven 
BedrijfsModel.pdf” 
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Financiële Constructie 
Er zijn verschillende onderdelen van het EcoErf te benoemen, sommige daarvan vallen in het 
private domein, andere in het publieke domein. Financieel moeten deze domeinen van elkaar 

worden gescheiden hoewel ze aan elkaar waarde toevoegen. Organisatorisch zijn ze aan 
elkaar verbonden. Onderstaand plaatje laat dit goed zien.  
Privé domein: 

• Woongebouw 
• Grondgebied waarop woongebouw staat en privé buitenruimte 

Publiek domein: 

• (Deel) Kas 
• Multifunctioneel gebouw 
• Publiek toegankelijke buitenruimte 

 

 
 
 
Exploitatie 

Voor een financieel gezonde exploitatie moeten de jaarlijkse opbrengsten hoger zijn dan de 
jaarlijkse kosten.   
 
Aan de kostenkant onderscheiden we:  

• Erfpachtcanon, te betalen aan gemeente  
• Onderhoud van het groen  

• Onderhoud van paden en andere elementen in het terrein  
• Personeel  
• Beheer van de gebouwen  

• Belastingen  
 

Aan de opbrengstenkant hebben we de volgende inkomsten:  
• Pacht/verhuur van de theetuin/multifunctionele ruimten aan ondernemers 

• Pacht grond aan groepen (b.v. volkstuin vereniging) 
• Dagbesteding zorg  
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• Verkoop van groente, fruit en andere producten  

 
Een positieve exploitatie is mogelijk echter bescheiden. Zie voor een gedetailleerde 
exploitatie document: “101010 Financiële onderbouwing EcoErf Vathorst Noord.pdf” 
 
 
Bouwkosten en Residuele grondwaarde 
(erfpacht) 
De bouwkosten en de opbrengsten van de woningen 

bepalen de residuele grondwaarde van het 
grondgebied in sectie C (zie afbeelding). Zie voor een 
berekening van de bouwkosten en de residuele 
grondwaarde eveneens document: “101010 
Financiële onderbouwing EcoErf Vathorst Noord.pdf” 
 
Voor de grondprijzen van sectie A wordt uitgegaan 
van een agrarische grondwaarde omdat hier ook 
gebruik wordt gemaakt van een agrarische bestemming. 

 
 
Grondprijzen 
De grondprijs is zeer bepalend voor de realisatie van 
EcoErf en wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de bestemming van de grond.  
 
Voor EcoErf zijn twee typen bestemmingen van belang 

• Bouwgrond 

o deze wordt residueel berekend en is het 
verschil tussen de bouwkosten en de 
opbrengst van de woningen. 

o Bouwgrond in Vathorst gaat van de 
hand voor €400 tot €600/m2 

• Agrarische grond 

o deze wordt berekend op basis van de 
geldende norm voor dat gebied 

o voor Eemland is dat ongeveer €6/m2 
 
Erfpacht 
In plaats van koop kan er ook gekozen worden voor 
een erfpachtconstructie. 
In dat geval wordt de grondprijs omgerekend naar een 

erfpacht canon, bijvoorbeeld met gebruik van 
onderstaande formule: 

• erfpacht = (taxatie grond door externe partij) x 
((rente staatsobligaties 10 jaar: b.v. 3,4%) + 
(administratiekosten: 0.7 %))  

 
Voordelen van erfpacht: 

• Gemeente 
o blijft eigenaar van de grond 
o kan eisen stellen over invulling en 

kwaliteit 

Speculatie 
Zoals eerder genoemd is de 
grondprijs voor een groot deel 
afhankelijk van de bestemming. Juist 
de stadsrandzone is wat dat betreft 
een lastig gebied. Zeker in een 
gebied als Amersfoort, waar groei is 
geprognotiseerd, is de grond in de 
stadsrandzone in handen van 
projectontwikkelaars die gokken op 
een bestemmingsplanwijziging van 
agrarisch naar woningbouw. Dat 
maakt het voor EcoErf erg lastig om 
grond te verwerven in de 
stadsrandzone. De grond is in meeste 
gevallen gekocht voor €40 tot 
€60/m2, ver boven de agrarische 
waarde maar ver onder de waarde 
die het kan opleveren als er 
woningbouw gepleegd wordt. Dit zijn 
lange termijn investeringen waarbij 
grond soms wel 20 jaar vast 
gehouden kan worden zonder 
realisatie. In een gebied als Vathorst 
Noord is de nieuwe bestemming van 
het gebied nog niet helemaal 
vastgesteld waardoor grondeigenaren 
vast houden aan die grond. De 
gemeente doet ook mee in dit 
speculatieve spel en kan niet geheel 
belangeloos bestemmingen bepalen. 
Hierdoor gebeurt er vooralsnog in 
Vathorst Noord helemaal niks.  
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• Bewoners 

o Lagere initiële kosten 
o Makkelijker financierbaar 

 
Nadelen van erfpacht 

• Gemeente 
o Moet wel eigenaar zijn van de grond  
o Banken verstrekken moeilijk een hypotheek op particuliere erfpacht door 

mogelijke canonverhoging.  

• Bewoner 
o  is geen eigenaar van de grond 
o ontvangt niet de baten van eventuele grondprijsstijging 
o ontwikkeling  van de canon is onzeker 

 
Financiële crisis, kans of bedreiging 
De financiële crisis heeft voor EcoErf een aantal gevolgen 

Negatief 
• Potentiele kopers zijn voorzichtig op de huizenmarkt of kunnen hun huidige woning 

moeilijk verkopen 
• Voor grondeigenaren is deze tijd een slechte tijd om af te waarderen op grond 
• Duurzaamheid is niet “top of mind” in financieel slechte tijden  

Positief 
• “Never waste a good crisis”. Een crisis vraagt om creatieve oplossingen 
• Overheden moeten korten en hebben daarom minder geld voor beheer van openbaar 

groen. Oplossingen als EcoErf komen dan aan de orde. 
• Verkoop van woningen stokt. Niet de hoeveelheid beschikbare woningen is meer 

belangrijk maar de kwaliteit van de leefomgeving. 
 

3.7. Wet en Regelgeving 

Voor EcoErf is een onderzoek uitgevoerd m.b.t. wet en regelgeving (zie document:” 100208 
Planfase EcoErf.pdf”). Er dient rekening gehouden te worden met de verkrijging van de 
omgevingsvergunning (WABO) wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarmee 25 
vergunningen en ontheffingen op het gebied van ruimte, gebouwen, milieu, natuur en 
monumenten in een keer worden behandeld. 
 

Bestemmingsplan 
Voor een EcoErf in Vathorst Noord zal een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moeten 
worden. Op dit moment is er sprake van een verouderde agrarische bestemming.  
Voor de nieuwe bestemming zal rekening gehouden moeten worden met: 

• Structuurvisie gemeente Amersfoort 
• Streekplan Provincie Utrecht  

• Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht  
Wat de initiatiefnemers betreft blijft de bestemming agrarisch met dien verstande dat er 
ruimte wordt geboden voor multifunctioneel ruimtegebruik. Daarnaast moet er planologische 
ruimte worden geboden voor de horeca en de extra woningen op het erf.  
 
Regelingen 

Er zijn verschillende regelingen waar EcoErf gebruik van zou kunnen maken: 
• Natuurschoonwet 
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o Fiscale tegemoetkoming voor eigenaren van ontroerend goed die bijdragen 

aan natuur 
• Nieuwe Landgoed regeling 

o Een bestemming waarbij het stichten van een gebouw met allure mogelijk is 
waarbij het landgoed openbaar toegankelijk is gemaakt.  

• Ruimte voor Ruimte 
o In gevallen waar er sprake is van sloop  

• Rood voor Groen 
o Indien de opgave gepaard gaat met de aanleg van minimaal 5 ha natuur 

 

3.8. Functies van EcoErf 

Voedselproductie 
Voor EcoErf is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor kleinschalige 
voedselproductie. De documenten: “110301 Tuiderij EcoErf.pdf”; “110301 Tuinderij EcoErf - 
Bedrijfsorganisme.pdf”; “110301 Tuinderij EcoErf- Bedrijfseconomie.pdf”. 
Uit het onderzoek blijkt dat een tuinderij in Vathorst Noord een kosten neutrale exploitatie 
kan draaien: 

• Activiteiten 
o Productie en verkoop groene en fruit 

• Grootte 
o 3 ha 

• Verkoop 

o Horeca 
o Winkel 
o Groentepakketten 

• Omzet 
o Circa €115.000 

• Arbeid 
o Winter: 

▪ 1 tuinder fulltime 
▪ Bewoners van EcoErf: gezamenlijke 1fte. 

o Zomer: 
▪ 1 tuinder fulltime 
▪ 1 fte in dienst 
▪ Bewoners van EcoErf: gezamenlijke 1fte. 

▪ Aanvullend vrijwilligerswerk: 2 fte 
 
De productietuin is een zichzelf bedruipende activiteit die de basis kan vormen voor de 
invulling van het openbare gebied en een grote toegevoegde waarde heeft voor de horeca. 
Participatie vanuit bewoners en omwonenden is noodzakelijk maar goed in te richten.  
 
Horeca 
Voor de horecavoorziening zijn alleen oriënterende gesprekken gevoerd met horeca 
ondernemers.  

Belangrijk voor deze horecaondernemers was: 
• Beleving 
• Unieke locatie 
• Relatie tussen gerechten en voedselproductie 
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Wonen 
Wonen is een belangrijk onderdeel van het EcoErf. De inkomsten hieruit zijn nodig om een 
financiële basis te creëren voor de ontwikkeling van het gebied en de bewoners zijn nodig 

om een organisatorische kracht te vormen voor de coördinatie tussen de verschillende 
onderdelen. Het bewonersproces vindt plaats door middel van CPO.  
 
Woongebouw en Landschapsontwerp 
Het woongebouw is gebaseerd op een ontwerp van de architect Tjerk Reijenga en het 
landschapsontwerp is gemaakt door Hans Cleassens. Illustrator Alex Kok heeft deze 
ontwerpen omgezet in een mooie tekening. Samen met een aantal kostenexperts en de 
architecten van RuimteLab is een kostenplaatje voor de bouw en inrichting opgesteld. 
Verdere uitwerking is niet gewenst in de planfase. Het CPO proces, de locatie, de 
mogelijkheden en de beperkingen, spelen in een latere fase nog een te belangrijke rol. 

 
Welzijn 
Voor welzijnswerk zijn een aantal opties mogelijk, waaronder 

• Dagbesteding 
o Mensen met een beperking worden begeleid om op het land, met dieren of in 

de tuin werkzaamheden te verrichten. 
• Inzet werkbedrijf 

o Een bedrijf die mensen met een beperking inzet wordt ingehuurd om 
werkzaamheden te verrichten bijvoorbeeld in het beheer van de overige 
terreinen in Vathorst Noord.  

• Kleine initiatieven kunnen ruimte krijgen, zoals generatietuinen, een 
klooster/bezinningtuin, of jongeren die wandelen met ouderen.  

 
Recreatie 
EcoErf is voor iedereen publiek toegankelijk. Er zal van alles te beleven zijn.  
Zoals: 

• Wandel en fietspaden 
• Mooie plekjes om te picknicken 

• Spelen voor kinderen 
• Waterrecreatie 

4. Algemene Conclusie 
De realisatie van een EcoErf is een complexe zaak waarbij veel verschillende 
belangengroepen een rol spelen en nieuwe modellen toepassing zoeken, vaak in nieuwe 
combinaties. De grootste waardevermeerdering vertegenwoordigd geen directe geldstroom 
en speculanten in de vastgoedsector hebben het op de zelfde grond gemunt als de 
biologisch geteelde wortels van EcoErf. Daarbij wordt meteen de grootste bottleneck 
benoemd voor de realisatie: locatie. Voor het concept om tot z’n recht te komen moet bij de 
locatie worden voldaan aan een aantal criteria. Locaties die aan deze criteria voldoen staan 
onder grote druk. Bestemming speelt daarin een belangrijkste rol en vraagt dus om een 
sterk optredende overheid die duidelijke keuzes maakt. Amersfoort Vathorst Noord leek aan 

al deze criteria te kunnen voldoen, de doorslaggevende besluitvorming vanuit de gemeente 
heeft echter nog geen plaats kunnen vinden waardoor alle ontwikkelingen in het gebied 
stagneren.  
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5. Bijlage 1: Activiteiten 
 
 
Opsomming activiteiten in chronologische volgorde. 
 

Datum Activiteit Resultaat/Document 

Januari 2007 Gesprekken gemeente 
Amersfoort over Vathorst Noord 

Geen, afwachten creatieve sessies 

16 apr ‘08, 24 

sept ’08, 18 mrt 
‘09 

1e, 2e en 3e Creatieve sessie 

Vathorst Noord 

091101 Eindrapportage West en 

Noord.pdf 

21 dec. 2008 Projectplan Stoutenburg 081221 EcoErf Stoutenburg.pdf 

Maart 2009  Taxatie Stoutenburg en bod Te groot verschil bod en vraagprijs 

14 maart 2009 Aanvraag subsidie 090314 Aanvraagformulier 
Stimuleringsregeling Klimaat EcoErf.pdf 

14 april 2009 Toekenning subsidie €50.000 

12 mei 2009 Presentatie Stoutenburg 090512 Presentatie EcoErf 
Stoutenburg.pdf 

juni 2009 Brochure EcoErf 090601 EcoErf Brochure (Print).pdf 
090601 EcoErf Brochure (mail).pdf 

8 juni 2009 Projectvoorstel EcoErf Hoogland 090608 Projectvoorstel EcoErf 
Hoogland.pdf 

19 juni 2009 Brief naar gemeente over 
Vathorst Noord 

090619 Brief Labordis .pdf 
090619 Wethouders Amersfoort.pdf 

Juni 2009 Onderzoeken locaties: 
Stoutenburg, 
Achterveld, 
Soesterberg, 

Hoogland 
Groot Zandbrink, 
OLV ter Eem 
Landgoed de Treek en den 
Boom 

Focus 3 locaties: 
Stoutenburg 
Hoogland 
Vathorst Noord 

Juli 2009 Oprichting Stichting EcoErf  

09 aug 2009 Projectplan EcoErf Hoogland 090831 Projectplan EcoErf Hoogland 

17 nov 2009 Presentaties creatieve sessies 
Flyeren raadsavond de Ronde 

091117 Eindrapportage creatieve 
sessies.pdf 

091117 Een Mooi Vathorst Noord.pdf 

2 dec 2009 Gesprek met gemeente over 
haalbaarheid EcoErf Hoogland 

 

22 dec 2009 Brief aan Wellant over locatie 
Hoogland 

091222 brief aan Wellant.pdf 

16 dec 2009 Brief College B&W Brief College B&W dec 2009.pdf 

17 dec 2009 Kennisnetwerk sessie, 
presenteren 3 concepten 

091217 Presentatie 
Netwerkbijeenkomst.pdf 

18 jan 2010 Contact met Greenwish http://www.greenwish.nl/ 

initiatievenoverzicht/ecoerf-661.html 

2 feb. 2010 Uitstel besluit Vathorst Noord 
door de raad 

100202 raadsinformatiebrief vervolg 
Vathorst West en Noord.pdf 

12 feb 2010 Brief van VDWA naar Gemeente 
over koppeling met EcoErf 

100212 Brief aan gemeente ivm dwa 
ecoerf.pdf 

http://www.greenwish.nl/
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8 feb 2010 Oplevering scriptie studenten 
Saxion 

100208 Integraal eindrapport 
Saxion.pdf 
100208 Watergebruik en EcoErf.pdf 

100208 Planfase EcoErf.pdf 

20 feb. 2010 Bijeenkomst in Vathorst Noord 
met raadsleden 

100220 Presentatie EcoErf VN raad.ppt 

11 maart 2010 Interview Krant Vathorst Nu 100311 Interview Vathorst nu.pdf 

20 maart 2010 Willgen planten Vathorst Noord 100325 Krant wilgen planten.pdf 

9 april 2010 Samenwerking EcoErf en 
Anders en Actief Wonen 

100409 Businessplan EcoErf & Anders 
en Actief Wonen.pdf 

12 april 2010 Start samenwerking KNHM  

April 2010 Waardebepaling EcoErf 100401 Rapportage Waardegedreven 
BedrijfsModel.pdf 

11 mei 2010 Interview krant Gooi en 
Eemlander 

100511 Interview De Gooi en 
Eemlander.pdf 

Mei 2010 Lancering website www.ecoerf.nl 

Juni 2010 Nieuwsbrief juni ‘10 100601 EcoErf Nieuwsbrief juni 
2010.pdf 

15 juni 2010 Brief B&W 100615 Brief aan College B&W .pdf 

19 juni 2010 Wandeling VN met 
wijkbewoners 

In gesprek met bewoners 

23 juni 2010 Architectuurcafe, presentatie 

over EcoErf 

In gesprek met bewoners 

26 aug 2010 Koppeling VDWA en EcoErf 100826 Koppeling VDWA en EcoErf.pdf 

Sept 2010 Nieuwsbrief sept ‘10 100901 EcoErf Nieuwsbrief september 
2010.pdf 

10 okt 2010 Visie en Planontwikkeling 
Vathorst Noord 
Financiële onderbouwing 
Vathorst Noord 

101010 Visie en planontwikkeling 
Vathorst Noord.pdf 
101010 Financiële onderbouwing EcoErf 
Vathorst Noord.pdf 

26 okt 2010 Bijeenkomst Groene wensen 

Vathorst Noord 

101026 Uitnodiging Groene Wensen 

Vathorst.pdf 
101026 Presentatie Groene wensen 
Vathorst.pdf 
Samenwerking Tuinpark Laakzijde 

29 nov 2010 Gesprek met Wethouders 
Boeve en Barendregt 

EcoErf Vathorst Noord staat op de kaart 
van de gemeente. 

Feb 2011 Nieuwsbrief feb ‘11 110201 EcoErf Nieuwsbrief februari 
2011.pdf 

18 feb. 2011 Pagina op “Duurzaamheid 

werkt” 

www.duurzaamheid-

werkt.nl/duurzame/bouwen-
wonen/ecoerf/ 
 

14 maart 2011 Bespreking stichtingskosten en 
exploitatie (ambtelijk) 

Inzicht in positie gemeente 

Maart 2011 Oplevering scriptie student 
Warmonderhof 

110301 Tuinderij EcoErf – 
Bedrijfseconomie.pdf 
110301 Tuinderij EcoErf - 
Bedrijfsorganisme.pdf 

110301 Tuinderij EcoErf.pdf 

2 april 2011 Bewonersbijeenkomst 110402 Bijeenkomst EcoErf 2 April.pdf 

http://www.ecoerf.nl/
http://www.duurzaamheid/
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20 mei 2011 Artikel in krant 110520 Krant vathorst nu.pdf 

9 juni 2011  Oplevering scriptie studenten 
KNHM/Larenstein 

110609 Afstudeerscriptie Een tuin voor 
Vathorst.pdf 

24 Aug 2011 Onthulling Paneel EcoErf 110824 Krant Onthulling Paneel 
EcoErf.pdf 
110824 paneel ecoerf.pdf 

Sept 2011  Alternatieve financiële 
berekening 

110908 alt grnd exp.pdf 
110908 Toelichting alt grnd exp.pdf 

Okt 2011 Toekenning CPO Subsidie 
Provincie 

€5000 – wordt niet ingezet door niet 
doorgaan project 

Sept 2011 Gesprek met wethouder 

Barendregt 

Voorlopig moeten de plannen voor 

Vathorst Noord in de ijskast 

Nov 2011 Gesprekken Alliantie Vathorst Noord geen optie, andere 
locaties niet geschikt 

Mei 2012 Afsluiten subsidieperiode 
Provincie 

Leerdocument 
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