
Het EcoErf  concept 

 combineert een  investering 

in landschap, een mooi 

energieneutraal woongebouw 

en duurzaam leven. 

Uitdagingen van deze tijd
Er zijn twee grote actuele uitda gingen 
waar wij een antwoord op willen 
geven. 

1 Beheer van natuur en lands  chap; 
de landbouw die voor de wereldmarkt 
produceert levert niet het gewenste 
landschap. Het landschap dat we wél 
willen is echter moeilijk te financieren 
(voor zover het niet in de EHS ligt). 
Hoe garanderen we ruimtelijke kwali
teit van het land schap en hoe houden 
we dat beheer(s)baar?

2 Duurzaam leven en wonen; hoe 
kunnen we ons leven zo inrichten dat 
we modern, comfortabel, aantrek
kelijk en betaalbaar kunnen leven 
maar klimaatneutraal en veel minder 
 afhankelijk zijn van fossiele brandstof
fen?

Het EcoErf concept 
Een concept voor het beheer van  
land dat bijdraagt aan biodiversiteit,  
kleinschalige landbouwproductie, 
een mooi en toegankelijk landschap 
en kleinschalig wonen & werken in 
het buitengebied. De plek zal net
to energie leveren zonder gebruik 
te maken van fossiele brandstoffen.  
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Voor de aankoop van de grond en 
het duurzaam beheer van de grond 
wordt een beheersstichting of een 
vereniging van eigenaars opgericht. 
Investeerders kunnen  aandeelhoud er 
worden in de grond. De bewoners  
betalen erfpacht. 
De (ver)nieuwbouw komt tot stand 
door collectief particulier opdracht
geverschap. De toekomstige  bewo ners 
hebben een modaal inkomen, of net 
daarboven, en investeren zelf in dit 
project. Afhankelijk van de locatie 
kan men denken aan kleine groepen 
van tien huishoudens, maar men kan 
ook denken aan grotere groepen. Het 
uitgangspunt is dat de woonkosten 
van mensen die in een EcoErf niet of 
 amper hoger zijn dan de woonkosten 
in de gangbare Vinexwijk. Wel wordt 
er, naar capaciteit, een bijdrage in 
 arbeid ver wacht van de bewoners 
voor het beheer van het EcoErf.

Overheden zijn terecht zeer terug
houdend met bouwen in het buiten
gebied. We zijn daarom op zoek naar 
locaties waar een kwaliteitsimpuls is 
gewenst. Daar kan men gebruik maken 
van de zogenaamde ruimte regelingen, 
 zoals de ruimtevoorruimte regeling 
of de regeling nieuwe landgoederen. 
Maar ook terreinen en gebouwen die 
hun functie hebben verloren en een 
nieuwe impuls nodig hebben kunnen 
perfect zijn. We kunnen dan denken 
aan bijvoorbeeld (voormalige) zorg
instellingen, boerderijen, (steen)
fabrieken, militaire terreinen etc.
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Dit project is mede mogelijk gemaakt door

EcoErfEcoErf



•	 Het gaat over comfortabele, mo
derne  woon en werkvormen 
die CO2neutraal zijn en voldoen 
aan de principes van One Planet 
Living en CradletoCradle.

•	 Bewoners gebruiken een mondia
le voetafdruk van circa 1,8ha. De 
gemiddelde Nederlander gebruikt 
nu 2,5 keer meer dan zijn ‘eer  
lijke wereldaandeel’ van grond en 
natuur lijke bronnen.

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

•	 Het beheer van deze grond is 
onafhankelijk van subsidies; dit 
is mogelijk door de bijdragen van 
bewoners en de eventuele inkom
sten uit exploitatie.

•	 Gebouwen en landschap voldoen 
aan hoge esthetische (beeld)
kwali teit dankzij een moderne 
vorm geving passend in het land
schap (groene daken, natuurlijke 
materialen enz.) 

•	 Realisatie is een voorbeeld voor 
de rest van de wereld. Optioneel 
is daarom een combinatie met 
publieks functie of bezoekers
centrum. 

Centrale elementen van het concept
Gebruik van de grond leidt tot een positieve impuls voor natuur, landschap en 
de recreatieve toegankelijkheid van dat landschap.

Bewoners gebruiken  hooguit een 
eco logisch verantwoorde  mondiale 
voetafdruk van 1,8 ha (de gemiddelde 
Nederlander gebruikt nu 4,4 ha/per
soon). Een kleine gemeenschap van 
een aantal gezinnen van diverse leef
tijden woont op het EcoErf en vormt 
zo een zelfredzame buurtschap. 
Grond is in bezit van, en wordt beheerd 
door een beheerstichting die tevens 
waakt over het duurzaam  karakter van 
het EcoErf.

Het concept van EcoErf biedt een  nieuwe 
impuls voor ruimtelijke kwaliteit van 
het landelijke gebied. De onderdelen 
op zichzelf zijn niet nieuw; het EcoErf  
concept maakt gebruik van  bestaande 
technologie en beproefde werk wijzen. 
De specifieke combinatie maakt 
het concept EcoErf echter  uiterst 
 innovatief en uitdagend. Initiatief
nemers zijn op zoek naar locaties en 
sociale investeerders om dit concept 
te realiseren.

EcoErf
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