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Voorwoord

De stilte en schoonheid van voormalige munitiebunkers 
zien als kwaliteit en deze benutten voor het huisvesten 
van mensen met een autistische stoornis. Toekomstige 
bewoners zelf hun buurt laten ontwerpen en bouwen, 
inclusief ontsluiting, energievoorziening en water
zuivering. Landschapskunst als motor inzetten voor 
gebiedsontwikkeling.

Het gedachtegoed achter Cradle to Cradle (C2C) betekent 
veel meer dan alleen het sluiten van kringlopen. En dat was 
ook precies de boodschap van de oorspronkelijke publicatie 
C2C als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling, 
die in maart 2009 verscheen. In die tijd was ik minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) en groot voorstander van het concreet maken 
van het C2Cconcept in de praktijk, dus ook in de 
gebiedsontwikkeling. 

Natuurlijk heb ik me de vraag gesteld of de introductie 
van wéér een nieuw duurzaamheidsconcept toegevoegde 
waarde zou hebben. Ik vond van wel: C2C had een mobili
serende en inspirerende kracht. Het ging om het radicaal 
herontwerpen, in plaats van ’minder slecht‘ goed doen.

Destijds waren er nog geen voorbeelden van gebieds
ontwikkelings projecten die op de principes van C2C waren 
gebaseerd. Professionals uit de gebiedsontwikkeling hebben 
daarin toen het voortouw genomen en de afgelopen vijf 
jaar ervaring opgedaan met de vertaling van de theorie 
naar de praktijk. Als minister heb ik dit aangemoedigd. Ik 

vind het leuk te zien dat verschillende projecten waarbij 
ik betrokken was, een plaats hebben gekregen in deze 
heruitgave van C2C als inspiratiebron voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

Het idee om de heruitgave te maken met The Next 
Generation past goed bij de C2Cfilosofie: kruisbestuiving 
tot stand brengen tussen de jongeren, die in deze tijd van 
economische crisis moeilijk aan de slag komen, en de ’oude 
rotten‘ in het vak. Zo maken we gebruik van jong sociaal 
kapitaal dat tot nu toe nauwelijks betrokken is geweest bij 
verduurzaming van gebiedsontwikkeling, terwijl we hun 
frisse blik juist zo hard nodig hebben. 

In drie sessie hebben de jongeren meegedacht. Hieruit zijn 
verschillende stages en zelfs banen voortgekomen. Leden 
van de voormalige ’visiegroep‘ hebben de oorspronkelijke 
noties nog eens kritisch tegen het licht gehouden, scherper 
proberen te maken, en handvatten gemaakt om er nog 
beter mee aan de slag te kunnen.

Het resultaat dat voor u ligt, is een inspirerende publicatie 
die de uitgevoerde C2Cprojecten toegankelijk maakt. Het 
is wat mij betreft verplichte kost  voor alle professionals 
in het vak, maar ook voor anderen die betrokken zijn bij 
gebiedsontwikkeling. 

Jacqueline Cramer 
hoogleraar Duurzaam Innoveren,  
Universiteit Utrecht



4

Voorwoord 3

Inleiding 5

6 noties 7

1  ontwerp schone kringlopen in tijd en ruimte 8

2  creëer meerwaarde in people, planet,  

profit & pleasure 9

3  ontwikkel strategisch en operationeel 10

4  waardeer bestaand kapitaal, landschap en mensen 11

5  sluit aan bij het verhaal van het gebied  12

6  maak werk van schoonheid 13

11 praktijkvoorbeelden 14

Duiven  Hoe torenhoge duurzaamheidsambities  

realiteit werden 16

Heeten  Een bloeiend dorp voor en door de  

gemeenschap 26

Hembrug  Een vervallen schoonheid komt tot leven 36

Oosterwold  Radicaal anders ontwikkelen 48

Rijnhaven  Een verbindend getijdenpark in hartje 

Rotterdam 55

Schiphol  Over olifantsgras van boer Petrie en het 

ganzenprobleem van de luchthaven 66

Stegerveld  Van onhandelbare bunkers naar een  

ideaal zorglandgoed 76

Valkenburg  Vijf Breeamsterren voor groen  

wonen & werken 85

Wadland  Wetenschap, cultuur en onderwijs  

vinden elkaar op Terschelling 94

Wieringermeer  Ziltbestendige gewassen en 

wolhandkrabben als alternatief voor  

dijkverhoging 104

Zandmotor  Een natuurlijke superduin voor de 

ZuidHollandse kust 108

+3 maal duurzaam 61

Jongerenproject Next Practice,Next Generation 62

Waterberging Schiphol Trade Park  63

Voedselketens Rotterdam 64

Rio de Janeiro, Roof Garden 65

De nieuwe garde - Duurzaamheid moet je doen’ 67

Aan de slag met de 6 noties in 5 stappen 71

De 11 projecten langs de meetlat van de 6 noties 78

Epiloog 79

Verder lezen 80

Toelichting bij jongerenproject Next Practice, Next 

Generation 81

Colofon 82

Inhoud



5

Inleiding

Bij duurzame huizen kan iedereen zich 
iets voorstellen. Net zoals bij duurzaam 
gevangen vis, duurzame auto’s en duurzame 
koelkasten. Bij duurzame gebieden wordt 
het lastiger. Wat is dat: een duurzaam 
gebied? Hoe geef je invulling aan dat begrip 
bij een groot, gelaagd en complex proces als 
gebiedsontwikkeling? 

Vijf jaar geleden werd in de publicatie C2C als inspiratiebron 
voor duurzame gebiedsontwikkeling een aanzet gegeven 
tot een antwoord op deze vragen. Het was een verkenning 
van een toen nog tamelijk onontgonnen terrein. Niet dat 
duurzaamheid een onbekend begrip was in de praktijk van 
de gebiedsontwikkeling, maar het was een bijproduct. Het 
was een van de aspecten waaraan bij gebiedsontwikkeling 
aandacht werd besteed, meer een losgezongen onderdeel 
dan een leidend principe. 
In de publicatie draaiden we dit om. Duurzaamheid was 
het uitgangspunt, geen toeval, maar principe. Centraal 
stond Cradle to Cradle (C2C), een filosofie die meer is dan 
een inspiratiebron, maar staat voor een nieuwe, positieve 
manier van kijken, denken en handelen. 
Over duurzaamheid hing lang een doem van schuld 
en boete. Het was het compenseren van de negatieve 
gevolgen van ingrepen in het landschap. Bij C2C gaat het 
om het stimuleren van gewenste processen. Niet om een 
auto die minder vervuilende brandstof gebruikt, maar 

om het ontwikkelen van een auto die de lucht zuivert. 
Niet ‘compenseer de slechte dingen’ maar ‘doe de goede 
dingen’ is het uitgangspunt. 
Maar het ontwerpen van een auto die schone lucht 
produceert, is één ding, het ontwikkelen van een gebied 
waarin duurzaamheid ofwel het streven naar een 
gevarieerde, gezonde, eerlijke en veilige wereld voorop 
staat, is een ander, complexer verhaal. Tussen droom en 
daad staan milieunormen en sectorale regelgeving in de 
weg ... en uiteraard ook de eeuwige praktische bezwaren, 
om Willem Elsschot te parafraseren. 
De in 2009 verschenen publicatie was bedoeld als 
een soort handleiding en inspiratiebron – wat is nodig 
om de belangrijkste C2Cprincipes ruimte te geven in 
gebiedsontwikkeling? Hoe vertaal je een abstract principe 
als ‘Afval is voedsel’ naar een concreet project? Hoe verbind 
je duurzaamheid met economie? En met de processen die 
een landelijk gebied vormgeven?
We stelden vijf uitgangspunten op. We noemden ze 
noties. Zij openden de weg naar nieuwe vormen van 
gebiedsontwikkeling, waarin duurzaamheid geen sluitpost, 
maar het beginpunt is. 

Niets nieuws?
Het is 2015, vijf leerzame jaren zijn verstreken. We hebben 
lessen getrokken en wonden gelikt. De noties die we in de 
publicatie uit 2009 formuleerden, hebben in de praktijk 
hun nut bewezen, ze bleken een nuttige richtlijn te vormen 
voor een duurzaam ontwikkelingsproces. Een veelgehoorde 
reactie op die eerdere publicatie was dat er niets nieuws 
werd beschreven. In de praktijk van de gebiedsontwikkeling 
werd toch al gebruikgemaakt van bestaand sociaal en 
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landschappelijk kapitaal? En is het creëren van meerwaarde 
niet het eerste waar iedere ontwikkelaar aan denkt? De 
reacties waren begrijpelijk. 
Het was niet ons streven om te komen tot een totaal 
nieuwe, allesomvattende theorie over duurzame 
gebiedsontwikkeling. De publicatie was bedoeld als een 
leidraad voor wie te maken heeft met of geïnteresseerd 
is in de weerbarstige praktijk van de duurzame 
gebiedsontwikkeling. De vijf noties vormden geen 
dwingende handleiding, maar waren eerder bedoeld 
als denkrichting en als praktisch steuntje in de rug. En 
nee, nieuw waren de afzonderlijke noties misschien niet, 
maar dat we ze als een onderling samenhangend geheel 
beschouwden, was dat wel. 
‘Wat bedoelen jullie nu precies met duurzaamheid?’ Ook 
bij die vraag, die ons tijdens presentaties regelmatig 
werd gesteld, konden we ons van alles voorstellen. In 
de afgelopen jaren zagen tal van nieuwe denk modellen 
over duurzaamheid het licht. De circulaire economie 
bijvoor beeld, die uitgaat van het in kringloop houden van 
zowel biogrondstoffen als traditionele bouwmaterialen, 
waaronder staal en beton. Dan is daar de biobased 
economy, die weer een stap verdergaat. Het streven 
achter dit concept is een economie zonder traditionele 
bouwmaterialen, naar een toekomst zonder staal en beton. 
Biomimicry is een al wat ouder denkmodel met de natuur 
als inspiratiebron voor het ontwerp. Het concept dat de 
nadruk legt op gezonde inkomensstromen is de Blauwe 
Economie van Gunter Pauli. Wij hebben als inspiratiebron 
gekozen voor de meest radicale variant – Cradle to Cradle. 
Omdat die juist door die radicaliteit zo verfrissend, zo 
energiek en innovatief is. 

Schoonheid
Gezien de talloze reacties leek het ons zinvol de publicatie 
een vervolg te geven, steunend op de talrijke ervaringen 
die in de afgelopen jaren zijn opgedaan op verschillende 
plekken. De belangrijkste les: alles hangt met alles samen, 
de noties zijn onderling met elkaar verbonden. Elke notie is 
een even belangrijke als onmisbare schakel in het proces. Er 
is geen begin en geen hiërarchie, de ene roept als vanzelf 
de andere op. Ze vormen een cirkel of een 8 zo u wilt. 
Al discussiërend kwamen we trouwens uit op nog een 
zesde notie: maak werk van schoonheid. 
Aan de hand van veertien praktijkvoorbeelden hebben we 
in deze publicatie de noties verder uitgewerkt. Het zijn 
geen blauwdrukken, ‘de’ oplossing bestaat niet. In het 
ene gebied begon de duurzaamheidroute met schoonheid 
als vertrekpunt, in de volgende was het waardecreatie en 
in een derde project het aanwezige kapitaal. Maar waar 
vandaan ze ook vertrokken, de andere noties kwamen als 
vanzelf op hun pad. Tot slot, wellicht vraagt zich u af hoe 
de keuze voor de veertien projecten tot stand is gekomen? 
Het antwoord is simpel – wij, de mensen achter deze 
publicatie, waren op de een of ander wijze betrokken bij 
een of meer van deze projecten. Niet meer, niet minder.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Vincent Tiel Groenestege 
Martine de Vaan 
Bruno Doedens 
Vincent Kuypers



7

noties



8

Ontwerp schone kringlopen met als radicaal 
vertrekpunt: afval = voedsel. Bekijk welke 
stromen een rol spelen in een gebied, zoals 
water, energie, bouwstoffen of ecologische 
processen. Leg slimme verbindingen om 
kringlopen te sluiten. Denk en handel daarbij 
in meerdere (tijd)schalen. Wentel niet af en 
schaal pas op als dat nodig is. 

Toelichting
In gebieden uiten kringlopen zich in stromen. Ze kennen 
drie dimensies: bron, tijd en schaal. Het verbinden van de 
stromen biedt  kansen om waarde te creëren. Er ontstaan 
nieuwe verbindingen – een statisch systeem verwerft 
dynamiek. Integratie tussen (sectorale) systemen wordt dan 
mogelijk en creëert, soms onverwachte, waarde.

Voorbeelden in dit boek 
Valkenburg: het watersysteem is in balans. Schoon 
duinwater (bron) verzorgt op natuurlijke wijze de 
waterhuishouding in het gebied. Hierdoor is geen 
gebiedsvreemd water of vergaande drainage nodig. 
Ten tweede wordt op de tijdschaal van een jaar de 
energiekringloop in het gebied gesloten, onder andere 
via de bronnen wind en zon. Op de langere tijdschalen 
(decennia/eeuwen) geldt dat 80procent van de bestaande 
natuurlijke structuur behouden zal worden, en dat het 
materiaal dat vrijkomt bij de afbraak van de landingsbaan 
voor tweederde lokaal hergebruikt zal worden.  

Alliander Duiven: op de langere tijdschalen wordt bij de 
renovatie van de panden 80% van het materiaal ter plekke 
hergebruikt. Gesprokkeld afvalhout van de naburige 
afvalverbrander is gebruikt voor het bekleden van de 
muren van het pand: afval = voedsel. Voetpaden zijn 
gemaakt van restmateriaal uit hoogovens. Het gebouw 
is ‘energiepositief’ en levert op jaarbasis energie aan 
het net.  Door de samenwerking die Alliander en het 
consortium VolkerWessels Vastgoed en RAU Architecten tot 
stand heeft gebracht met bedrijven en organisaties in de 
omgeving ontstaan nieuwe verbindigen en dynamiek, en 
zijn meer partijen met duurzame energieopwekking aan de 
slag gegaan.
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Creëer meerwaarde door koppelingen te 
maken tussen de opgaven van verschillende 
actoren. Denk in mogelijkheden, zoek 
de kans bij een probleem. Organiseer en 
stimuleer ‘omdenken’, met als resultaat 
waardeontwikkeling vanuit wederzijdse 
overtuiging. 

Toelichting
Elke partij zal in gebiedsontwikkeling aspecten van 
People, Planet en Profit kunnen ontdekken. De eerste 
neiging bij de aanpak van dergelijke opgaven is om het 
sectorale probleem binnen het eigen budget op te lossen. 
De aandacht is daarbij vooral gericht op het reduceren 
van de kosten in plaats van integrale waardeoriëntatie. 
Meervoudige waardecreatie gaat over het koppelen van 
diverse waarden aan elkaar, en over het koppelen van die 
waarden aan de problemen of urgenties die spelen bij de 
verschillende partijen. Omdenken kan een oplossing bieden 
om mogelijkheden en kansen te herkennen. Verschillende 
actoren zullen taakeigenaarschap op zich nemen om te 
komen tot een gezamenlijk belang. Dat creëert beweging 
en als resultaat zullen processen loskomen van vaste kaders. 
Daarop komt de vierde P, die van Pleasure, als vanzelf. 

Omgekeerd geldt: plezier kan doorbraken bewerkstellingen 
bij de andere P’s.

Voorbeelden in dit boek 
Stegerveld: van lastige staindeweg worden de op het 
terrein aanwezige bunkers omgedacht tot een perfecte 
oplossing voor een lastig sociaalmaatschappelijk probleem: 
de bunkers blijken de ideale prikkelarme omgeving 
voor autistische patienten (People), de ecologische 
hoofdstructuur blijft gespaard (Planet), omdat we de 
bunkers kunnen hergebruiken blijkt het ook in financieel
economisch een geslaagd project (Profit), en de buurt heeft 
er een mooi recreatieterrein bij (Pleasure), dat mede door de 
patiënten wordt onderhouden. 

Schiphol: door niet te focussen op het zo goedkoop 
mogelijk bestrijden van het ganzenprobleem 
(kostenreductie), maar te kijken hoe je waarde kunt 
creëeren in de omgeving van Schiphol ontstaan er met 
de teelt van olifantsgras nieuwe mogelijkheden, terwijl 
de vliegveiligheid bevorderd wordt. Olifantengras zorgt er 
namelijk voor dat ganzen niet kunnen landen. Daardoor 
veroorzaken de vogels geen overlast meer voor het 
vliegverkeer. Tegelijkertijd is olifantsgras een waardevolle 
grondstof voor een biobased economy.
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Denk en doe tegelijk. Zorg ervoor dat 
processen strategisch en operationeel in 
samenhang worden vormgegeven. Betrek 
alle actoren bij het proces en zorg voor 
kruisbestuiving tussen beleid en uitvoering. 
Hou overzicht en durf onverwachte stappen 
te maken. Experimenteer zo snel mogelijk 
met een zichtbaar en concreet initiatief, hoe 
klein ook.

Toelichting
Strategisch handelen gaat over het schakelen tussen visies, 
concrete doelen en praktische acties (operationeel niveau).  
Zonder doen wordt een strategie ongeloofwaardig. 
Operationeel handelen gaat over verbinden en draait 
om de input van nieuwe kennis voor de visie. Een 
ontwikkelingsproces bevat de fases beleid, ontwerp en 
uitvoering. Door het strategisch en operationeel handelen 
te koppelen zorg je voor een betere aansluiting van visie, 
uitvoering, beheer en gebruik. Zet de visie kracht bij door 
ruimte te geven aan toeval en experimenten te delen.

Voorbeelden in dit boek
Zandmotor: het idee voor een superduin wordt gelanceerd 
op een inspraakbijeenkomst, waar ruimte is voor interactie 
tussen beleid en uitvoering.

Wieringermeer: in reactie op een topdown plan van de 
provincie, zijn lokale ondernemers gaan investeren in 
nieuwe activiteiten die aansluiten bij de uitdagingen in 
het gebied en zo creëren zij nieuwe inkomsten en werk 
door van een probleem (de wolhandkrab) een winstpost te 
maken.
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Maak gebruik van bestaand kapitaal, zowel 
sociaal als landschappelijk. Ken de specifieke 
kwaliteiten en de geschiedenis van een 
gebied. Benut de eigen aard van het gebied. 
Werk met de traagheid van culturele en 
maatschappelijke processen.

Toelichting
Een gebied heeft altijd al bestaande kwaliteiten, zoals 
historische waarden, daadkrachtige bewoners of 
symbolische betekenis. Het is van belang het landschap en 
zijn functie op verschillende schaalniveaus te analyseren, 
zowel nu als vroeger. Dit geldt ook voor de sociale 
structuren en hun samenhang. Daag de kennis en de 
energie van mensen uit, zij hebben immers een vergaande 
betrokkenheid met het gebied 

Voorbeelden in dit boek
Rijnhaven: werkloze jongeren uit RotterdamZuid worden 
betrokken bij de ontwikkeling van het gebied, een haven 
die zijn functie heeft verloren, en dragen bij aan de 
ontwikkeling van een innovatief project.

Heeten: het sociaal kapitaal is in dit geval de energie van de 
vrijwilligers uit het dorp Heeten. Door de verbeelding wordt 
de aanwezige energie in het dorp verder aangejaagd en 
creëerden dorpsbewoners door de aanleg van wandel en 
fietspaden rond het dorp nieuwe waarde voor toeristen en 
voor de dorpsbewoners.
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Schrijf een volgende, passende bladzijde 
voor het gebied. Elk gebied heeft zijn eigen 
verhaal en geschiedenis. Sluit daarbij aan en 
bouw er eigenzinnig op voort. Voeg waarde 
toe. 

Toelichting
In de lange lijn van de gebiedsontwikkeling is iedere nieuwe 
ontwikkeling als een bladzijde in een boek. De verhaallijn 
geeft het boek samenhang. Hij weerspiegelt de perceptie 
van mensen in combinatie met de aard van het gebied. Het 
is een samenspel van fysieke kenmerken en sociaalcultureel 
erfgoed. Ontwikkel een nieuwe vorm voor deze voor elk 
gebied specifieke culturele elementen, voeg een nieuw 
hoofdstuk toe. 

Voorbeelden in dit boek
Oosterwold: in Almere is afgesproken dat mensen de stad 
maken. Daardoor wordt er in Oosterwold anders gebouwd, 
maken mensen letterlijk de stad, zonder plankaart en 
met veel eigen verantwoordelijkheid: zelf zorgen zij voor 
de energievoorziening, waterzuivering en ontsluiting. De 
initiatiefnemers zijn de nieuwe pioniers, en zij treden in de 
voetsporen van de pioniers uit de tijd van de inpoldering, in 
Zuidelijk Flevoland nog maar een halve eeuw geleden. 

Rijnhaven: Rotterdam staat altijd in de steigers. De stad is 
permanent in ontwikkeling, door de juiste mensen samen 
te zetten wordt een binnenhaven die zijn functie is verloren, 
een voorbeeld voor innovatief en duurzaam bouwen op en 
met het water.
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Ontwikkel een gevoeligheid voor esthetiek. 
Schoonheid en de kracht van de verbeelding 
zorgen voor verankering en verbinding. 
Kijk naar schoonheid op verschillende 
schaalniveaus.

Toelichting
Schoonheid is voor ieder mens een inspiratiebron. Zij is een 
reden om naar een plek toe te gaan, om er te verblijven, 
om je er te vestigen. Dat wil niet zeggen dat schoonheid 
voor ieder mens hetzelfde is. Schoonheid is voor ons meer 
dan alleen uitstraling. Het kan ook om de schoonheid van 
een oplossing gaan. Of om een bijzondere coalitie van 
partijen. 

Voorbeelden in dit boek
Hembrug: de mysterieuze schoonheid van het voormalige 
defensieterrein, met tientallen monumenten en een 
bos in een verder stedelijke omgeving dwingt tot actie. 
Schoonheid als motor van het proces. Dat leidt tot een 
open ontwikkelingsproces, waarin de overheid veel ruimte 
geeft maar ook verantwoordelijkheid neemt.

Wadland: met een tijdelijk landschap van wilgentenen 
maken 250 studenten en vrijwilligers het proces van 
kweldervorming inzichtelijk. Het schilderij ‘Pier en Oceaan’ 
is inspiratiebron voor het ontwerp. Dat draagt bij aan de 
benodigde maatschappelijke verankering en voegt een 
educatieve en culturele laag toe aan kustbeheer.

Alliander Duiven: de zeer ambitieuze uitvraag van Alliander 
inspireert het consortium VolkerWessels Vastgoed en RAU 
Architecten tot het schrijven van een soort liefdesbrief, een 
ode aan de opdracht.
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praktijkvoorbeelden
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Hoe torenhoge 
duurzaamheidsambities 

realiteit werden
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Niet energieneutraal, maar energiepositief. 
Binnenmuren van gesprokkeld afvalhout en 
voetpaden van asfaltslakken. Over hoe de 
torenhoge duurzaamheidsambities voor het 
hoofdkantoor van netbeheerder Alliander 
realiteit werden.

Het energienetwerkbedrijf Alliander was na dertig jaar toe 
aan nieuwe huisvesting voor zijn ruim 1550 medewerkers. 
Het gebouwencomplex op een oud industrieterrein 
in Duiven voldeed niet langer. De eerste stap was een 
marktconsultatie. ‘Wat is volgens jullie de beste oplossing 
voor deze opgave?’, vroeg Alliander, die eigenaar is van het 
gebouwencomplex, aan de marktpartijen. Al snel bleek dat 
niet sloop, maar hergebruik van de bestaande gebouwen 
de voorkeur had.
Naar aanleiding van de consulatie formuleerde Alliander 
een lijst met vijf ambities. ‘Energieneutraal’ stond 
bovenaan, gevolgd door ‘maximaal circulair’, dus zo veel 
mogelijk hergebruik van de bestaande materialen. Het 
nieuwe complex moest verder aansluiten bij ‘Het nieuwe 
werken’ en een relatie met het gebied hebben. Als vijfde 
noteerde Alliander, een semipublieke organisatie met de 
provincies als aandeelhouders, ‘cocreatie’ op het lijstje, 
ofwel een goede samenwerking tussen de marktpartijen 

Hoe torenhoge 
duurzaamheidsambities 

realiteit werden

5,76 ha terreinoppervlak
80% hergebruik van sloopmateriaal
40% watergebruik uit grijs water of hemelwater
6.700 zonnepanelen (1,5 MW)
2 vleermuistorens
0 verwacht verbruik van fossiele brandstoffen

2011 Marktbenadering voor renovatie kantoor Alliander, 
werkplek voor 25.500 m, 1550 medewerkers

2011 Gunning aan consortium Volker Wessels & 
Rau architecten

20122014 500 zonnepanelen voorzien elektra tijdens de 
bouwfase

2015 Oplevering energiepositief complex

www.rau.eu
www.volkerwessels.com

http://www.rau.eu/ 
http://www.volkerwessels.com/
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en de opdrachtgever én tussen de marktpartijen onderling. 
‘Voor het eerst maakte ik mee dat een opdrachtgever op 
zo’n ambitieuze manier het proces inging,’ zegt Onno 
Dwars, hoofd acquisitie & innovatie bij VolkerWessels 
Vastgoed, dat deel uitmaakt van het consortium dat de 
aanbesteding uiteindelijk won. ‘Bij zo’n aanbesteding is 
het altijd een gok wat je als marktpartij moet doen. Kijken 
we naar het maximale evenwicht tussen betaalbaarheid 
en ambities? En als er een ”ambitie van energieneutraal” 
in de uitvraag staat, betekent dat dan dat het ook wel een 
onsje minder energieneutraal mag? Onze inschatting was 
dat de opdrachtgever dermate ambitieus was, dat we er 

juist nog een schepje bovenóp hebben gedaan, dus niet 
energieneutraal, maar energiepositief.’ 
Een andere noviteit: of de consortia bij de aanbesteding 
voor de eerste selectieronde op twee A4‘tjes konden 
aangeven waarom zij zo graag het project wilden uitvoeren. 
Waar denken jullie aan? Wat is jullie motivatie? 
‘We hebben een soort liefdesbrief geschreven, een ode aan 
de opdracht,’ lacht Dwars. Dat pakte goed uit. ‘We hadden 
uiteindelijk een concept ingediend, meer niet eigenlijk. Het 
was dan ook tamelijk verrassend dat Alliander ons meldde: 
“Zo willen we het hebben, ga maar aan de slag.”’

In welk opzicht speelde de financiële haalbaarheid van de 
duurzame ambities een rol? 
‘Natuurlijk is daarover gesproken, maar zowel voor 
Alliander als voor ons als ontwikkelaar stond dat niet 
voorop. Niets ergert mij meer dan een opdrachtgever 
die vooraf meldt: ”We hebben een beperkt budget, 
dus al die mooie, duurzame ambities zijn helaas niet 
voor ons weggelegd.” Het is de grootste fout die je als 
opdrachtgever kunt maken; duurzaam hoeft niet duur 
te zijn. Kijk wat de markt je kan bieden. Durf die andere 
vraag te stellen. We hebben voor Alliander een reusachtig 
glooiend atrium ontworpen dat het gebouwencomplex 
overspant. Omdat we zo min mogelijk grondstoffen 
wilden gebruiken, moest het licht worden. Dan kun je 
een staalbouwer vragen dat te maken, maar die rekenen 
per kilo, dus hebben weinig belang bij een zo licht 
mogelijke stalen constructie. We zijn uitgekomen bij een 
kermisbouwer in België, die was sneller en goedkoper. Er 
kan veel meer dan je denkt, als je maar buiten de gebaande 
paden durft te treden.’
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foto’s: Thomas Hey van Boele & van Eesteren
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plaats van cement dat, zoals bekend, zorgt voor een hoge 
CO2uitstoot. We hebben de man direct gebeld. Kun je dat 
over een paar weken leveren? En als we dat in bepaalde 
kleuren willen hebben, lukt dat dan? Het is een zo andere 
benadering en dat is tegelijk wat het zo ontzettend boeiend 
maakt.’

Bent u optimistisch over de toekomst van duurzame 
gebiedsontwikkeling?
‘Ondanks dat het voor veel mensen nog onbekend 
terrein is, gebeurt er veel. De markt is er klaar voor. Er is 
geen belegger meer te vinden die zijn geld nog steekt 
in een nietduurzaam gebouw. Het grappige is dat de 
markt verder is dan de door de overheid geformuleerde 
duurzaamheidsambities. Dat wil niet zeggen dat het al 
vanzelfsprekend is om duurzaam te ontwikkelen. Het 
is eindeloos duwen en trekken om opdrachtgevers te 
overtuigen dat het zo moet en niet anders. Op zich heb ik 
daar geen moeite mee, weerstand maakt je sterker. En ja, 
ik ben optimistisch. In 2008 was ik binnen VolkerWessels 
Vastgoed nog een soort eenzame duurzaamheidsprediker, 
inmiddels heeft deze opvatting binnen alle geledingen 
van het bedrijf ingang gevonden. Logisch, er zijn geen 
argumenten te verzinnen om hier niet in te geloven.’

Wat was voor jullie de belangrijkste van de vijf door 
Alliander geformuleerde ambities? 
‘Dat is het hergebruik van de grondstoffen, daarin zijn we 
heel ver gegaan. Het uitgangspunt was dat 80 procent van 
de grondstoffen circulair moest zijn. Daar hebben we een 
grondstoffenpaspoort voor gemaakt, in samenwerking met 
RAU Architecten. Alles wat uit de oude gebouwen kwam, is 
gescheiden voor hergebruik of recycling. De oude plafonds 
hebben we met de hand eruit gehaald, de voetpaden 
zijn gemaakt van asfaltslakken en de binnenwanden 
van afvalhout dat door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmark bijeen is gesprokkeld bij een tegenover de 
gebouwen gelegen afvalverbrandingscentrale. Het is echt 
supersupergaaf, dat we zo veel hebben kunnen doen. Met 
de energie is trouwens ook veel bereikt. We gaan met deze 
gebouwen 1,5 miljoen kilowatt opwekken. Met de buren, 
onder wie Ikea en Makro, hebben we een GroenAlliantie 
opgericht, met als resultaat dat het aantal opgewekte 
kilowatt meer dan verdubbeld is. Ook zij raakten 
enthousiast over onze energieplannen.’

Alliander hechtte sterk aan het proces. Hoe is dat ingevuld?
‘Het draait om ambitie en onderling vertrouwen. En 
om de wil bij alle partijen om het verschil te maken. We 
zaten tijdens de aanbesteding elke vrijdagochtend met 
een team van tien mensen uit verschillende disciplines bij 
elkaar. Je daagt elkaar uit, zoekt de grenzen op, bemoeit 
je met elkaars vakgebied – het is ongelooflijk inspirerend. 
Steeds weer kwamen we op nieuwe dingen, die nóg 
beter, nóg innovatiever waren. Een klein voorbeeld. In het 
blad Cobouw stond een interview met een hoogleraar 
over de voordelen van het gebruik van afvalslakken, in 

Onno Dwars
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Hoe vrijwilligers eerst een dorp in bloei 
zetten en vervolgens zorgden voor de 
aanleg en het onderhoud van vijftien 
kilometer aan wandel- en fietspaden. Over 
de kracht van een dorpsgemeenschap en de 
noodzaak van ‘mafkezen die de kar trekken.’

‘De Ponyweek’ heet de jaarlijkse feestweek in Heeten. 
Elk dorp in OostNederland kent zo’n week van feesten, 
folklore en gezelligheid, waaraan honderden vrijwilligers 
hun beste krachten geven. In 2001 werd De Ponyweek 
voor de veertigste keer gevierd, reden om extra uit te 
pakken. OudHeetenaar en landschapsarchitect Bruno 
Doedens bedacht een project waarmee het dorp en de 
bewoners bijna letterlijk in het zonnetje werden gezet. In 
en rond het dorp werden door vrijwilligers ruim 200.000 
zonnebloemen geplant, die voor en tijdens de feestweek in 
volle bloei stonden. Het was, zei Doedens, een ode aan de 
dorpscultuur, door hem bondig samengevat als: ‘We doen 
het samen en voor elkaar.’ 
Het feest ging voorbij, de bloemen werden opgeruimd. 
Wat bleef, was een groep vrijwilligers die stond te popelen 
om iets nieuws op te pakken. Het idee kwam opnieuw van 
Bruno Doedens: het aanleggen van paden in het fraaie 
buitengebied van Heeten, zodat dat beter toegankelijk 

15 km gerealiseerde fiets en wandelpaden
50 dorpsbewoners voor realisatie & beheer

2004/2015 Organisatie: Stichting Wandel & Fietspaden Heeten e.o.   
Realisatie en beheer: team van 50 dorpsbewoners

www.padenheeten.nl

Een bloeiend dorp  
voor en door  

de gemeenschap

http://www.padenheeten.nl
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zou worden voor wandelaars en fietsers. Een werkgroep 
zette de schouders onder deze nieuwe opgave, samen 
met een almaar groeiende groep vrijwilligers. Heetenaar 
Dominique Doedens, de tweelingbroer van, werd voorzitter 
van de stichting die speciaal voor dit project in het leven 
werd geroepen. ‘Voor projecten van deze omvang heb je 
een rechtspersoon nodig, onder meer voor het aanvragen 
van subsidies. Een stichting past het best bij een dergelijk 
project, dat een hoge aaibaarheidsfactor heeft en zonder 
winstoogmerk is.’
Waar hij nog geen weet van had – en dat is achteraf maar 
goed ook – was de enorme hoeveelheid werk en energie 
die het hem en de andere betrokkenen zou gaan kosten 
om de vijftien kilometer aan fiets en wandelpaden te 
realiseren – op vrijwillige basis welteverstaan. 
Bruno Doedens: ‘Het project is een goed voorbeeld van hoe 
een evenement kan dienen als aanjager voor een duurzame 
fysieke transformatie. Het begon met de verbeelding van 
een bloeiend dorp met behulp van zonnebloemen, nu 
liggen er dankzij de door de zonnebloemen opgewekte 
sociale energie mooie paden rond Heeten, waarvan niet 
alleen door de inwoners, maar ook door nietdorpelingen 
volop gebruik wordt gemaakt.’

Ondanks dat al het werk is gedaan door vrijwilligers heeft 
het project toch zo’n kleine zeven ton gekost. Waar kwam 
dat geld vandaan?
Dominique Doedens, exvoorzitter van de Stichting 
Wandel & Fietspaden Heeten en Omstreken: ‘We zijn 
begonnen met een kleine subsidie van de gemeente 
voor een projectanalyse. Is het haalbaar? Kunnen we de 
paden daar aanleggen waar we het graag willen? Met 
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welke landeigenaren krijgen we te maken? Met dat kleine 
subsidievisje hebben we eerst bij de gemeente, later bij de 
provincie en ten slotte in Brussel grotere subsidies weten 
te vangen. De provincie verdubbelde de gemeentelijke 
bijdrage, waarna de EU op haar beurt het totale bedrag 
weer verdubbelde. Het is belangrijk om de juiste plannen 
in te dienen bij de juiste mensen op het juiste moment. 
De subsidiegever moet overtuigd worden dat het plan 
daadwerkelijk door de indieners gerealiseerd gaat worden, 
waarmee de subsidies verantwoord worden.’

Hoe hebben jullie de talloze landeigenaren weten te 
overtuigen om een stuk van hun eigendom af te staan; 
weliswaar tegen een vergoeding, maar toch?
Ton Elders, interimvoorzitter van de stichting: ‘We hebben 
heel veel gesprekken gevoerd. Sommige eigenaren waren 
direct enthousiast, andere waren lastiger te overtuigen 
en een enkeling zag er helemaal niks in. Die waren bang 
voor honden in hun weiland, vreesden voor zwerfafval of 
hadden hun twijfels over het onderhoud op lange termijn. 
Zo’n project vraagt extreem veel geduld, overtuigingskracht 
en diplomatie.
Doedens: ‘Het is ons niet gelukt alle tracés aan te leggen 
die we aanvankelijk voor ogen hadden. We wilden graag 
het Overijssels Kanaal over, maar dat stuitte op grote 
weerstand van een belendende buurtschap. Heel vervelend, 
vooral voor hen, maar ook voor de bewoners van Heeten. 
Aan de andere kant hebben we samen met de vrijwilligers 
ook dingen gerealiseerd die we niet hadden gepland, zoals 
een trekpont over het kanaal. Gedurende het hele proces 
hebben we zo steeds onze plannen moeten bijstellen.’

Wat is jullie advies aan mensen met soortgelijke plannen?
Elders: ‘Vrijwilligers zijn cruciaal, die moet je blijven 
stimuleren en enthousiasmeren. Je hebt een actief bestuur 
nodig, dat verstand heeft van subsidiestromen en van 
onderhandelen en dat ervaring heeft met het begeleiden 
van dit soort ingewikkelde en tijdrovende projecten.’
Doedens: ‘Mafkezen heb je nodig, die bereid zijn al hun 
vrije tijd en meer te steken in eindeloze gesprekken met 
ambtenaren, landeigenaren en mogelijke subsidiegevers. En 
dat dan tien jaar lang. Maar uiteindelijk is het meer dan de 
moeite waard geweest. Het is goed voor het dorp, mensen 
genieten van hun wandelingen, komen elkaar tegen op 
de paden en zijn er erg bij betrokken. Het onderhoud van 
de paden wordt gedaan door diezelfde groep vrijwilligers, 
aangevuld met wat jonge aanwas. De onderhoudskosten 
betalen we van de bijdragen van de ruim 700 donateurs uit 
het dorp. De wandel en fietspaden bevorderen niet alleen 
de gezondheid van de inwoners, maar hebben tegelijkertijd 
de sociale structuur van het dorp versterkt.’

Bruno Doedens
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Een vervallen 
schoonheid komt 

tot leven
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Aan het Noordzeekanaal, op de grens van 
Amsterdam en Zaandam, ligt een 42,5 
hectare groot voormalig defensieterrein 
waar lang niks mee gebeurde. Te vuil 
en te lastig. Het Rijksvastgoedbedrijf 
besloot daarom de ontwikkeling van het 
Hembrugterrein zelf ter hand te nemen, 
samen met de gemeente Zaandam en de 
provincie Noord-Holland. De creatieve 
industrie heeft het terrein nu gevonden.

Het Hembrugterrein is het hart van de Stelling van 
Amsterdam, de 135 kilometer lange verdedigingslinie rond 
de hoofdstad. Hier werden vanaf 1895 op grote schaal 
wapens en munitie geproduceerd. Achter de monumentale 
gebouwen ligt een bos, waar de geproduceerde waar 
kon worden getest. Na meer dan een eeuw nam 
Defensie afscheid van het terrein. De meer dan 120 
gebouwen werden ontruimd. De voorgangers van het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moesten een oplossing zoeken 
voor het terrein. Die opteerden voor een verkoop van 
het terrein ineens, maar niemand durfde het aan. Want 
Hembrug mag fraai gelegen zijn en vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt veel te bieden hebben, er waren nogal wat haken 

Een vervallen 
schoonheid komt 

tot leven

42 ha
100 jaar afgesloten van de buitenwereld
95.000 m2 bestaand vastgoed
51  monumenten
15  ha bos

2012  Afsprakenkader – Rijksvastgoedbedrijf exploiteert voor 
eigen rekening en risico

2014  Openstelling eerste deelgebied
2015  20 bedrijven gevestigd en 17.500 m2 verhuurd (stand mei)
2016 Omgevingsplan verwacht met planologische ruimte voor 

180.000 m2 bvo en/of 500 woningen

www.hembrugontwikkelt.nl

http://www.hembrugontwikkelt.nl
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en ogen aan het voormalige defensiedepot verbonden. De 
vervuilde grond, het feit dat het binnen de geluidscontour 
van Schiphol ligt en de monumentale status van tal van 
gebouwen, schrok potentiële kopers af. Tien, vijftien jaar 
lang lag Hembrug te versloffen. De gebouwen verpieterden, 
het bos werd niet langer onderhouden en de grond bleef 
vervuild. De kritiek op het rijk groeide. Vanuit verschillende 
hoeken werd schande gesproken over de achteloosheid 
waarmee met het terrein werd omgesprongen. Het 
rijk besloot in 2007 een nieuwe poging te wagen het 
terrein te herontwikkelen. Er werd een marktconsultatie 
gehouden. Daaruit bleek dat private partijen potentie 
zagen in het terrein, maar de risico’s te groot vonden om de 

ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Alleen als de overheid 
bereid zou zijn om risicodragend te participeren, maakte 
Hembrug een kans. 

Hoe zijn jullie tot de keuze om zelf te gaan ontwikkelen 
gekomen?
Martine de Vaan, die in de periode 20102012 als 
projectmanager verantwoordelijk was voor het 
Afsprakenkader. ‘Dat was nogal een omslag. Er lag in 
eerste instantie een “klassieke” grondexploitatie, met 
een berekening van de benodigde hoeveelheid nieuw 
te bouwen vastgoed om de bodemsaneringskosten 
goed te maken. Het ging om – inclusief de bestaande 
gebouwen – 350.000 vierkante meter. Dat is een 
gigantische hoeveelheid, zelfs voor deze vlakbij Amsterdam 
gelegen locatie. Ik heb toen de zaak omgedraaid. We 
zijn teruggegaan naar het begin: ”Wat is de potentie van 
terrein? Wat is de toegevoegde waarde voor de regio? 
Wat willen de direct betrokkenen in de regio? Wat is onze 
verantwoordelijkheid?” Toen bleek dat de potentie en het 
belang groot waren, en dat de gemeente en provincie er 
iets voor over hadden als het rijk verantwoordelijkheid nam. 
We hebben afgesproken dat het terrein stukje bij beetje 
wordt ontwikkeld, waardoor we aan de voorkant niet in 
één klap enorme investeringen hoeven te doen. Het kwam 
er dus op neer dat we, gedwongen door de situatie, en 
vanuit onze verantwoordelijkheid, als overheid zelf gingen 
ontwikkelen. Dat was nieuw, althans als het gaat over zo’n 
groot terrein.’
‘Wat cruciaal is geweest bij het kunnen maken van de 
afspraken is dat in de jaren daarvoor er al voor wat reuring 
was gezorgd rond het terrein. Het verlaten, in de steek 
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gelaten, gebied keerde terug op het netvlies. De strategie 
werkte, de samenwerking met de gemeente en de 
provincie werd steeds beter, wat uiteindelijk heeft geleid tot 
het ondertekenen van een Afsprakenkader door het rijk, de 
provincie en de gemeente Zaandam. 

Wat zijn de doelen voor het terrein?
‘We hebben zes doelen geformuleerd. Het eerste was om 
Hembrug, dat decennialang hermetisch afgesloten was 
van de omgeving, terug te geven aan de stad en de regio. 
Wat we voor ogen hadden, was een gemengd, levendig 
bedrijventerrein, bevolkt door creatieve, innovatieve 
bedrijven. Daar had Zaandam behoefte aan. Om de 
cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het terrein 
optimaal te benutten was het van belang om zowel de 
monumenten als het bos aan te pakken. Maar allereerst 
moest de bodem worden gesaneerd. Toen we de financiële 
middelen hadden geborgd en de provincie en de gemeente 
de planologische hobbels hadden geslecht, konden we echt 
van start gaan.’

Stond duurzaamheid toen al op de agenda?
‘Het aller, allerbelangrijkste vond ik dat het terrein weer 
in gebruik zou worden genomen. Zoals velen met mij was 
ik op slag verliefd toen ik voor het eerst op het terrein 
kwam. Het gebied heeft iets magisch, iedereen die er 
loopt krijgt inspiratie, het lijkt wel alsof het terrein zelf 
ideeën produceert. Duurzaamheid was voor mij in die fase 
vooral: het herbestemmen van het terrein, de potentie 
ervan een kans geven, en een oplossing vinden voor de 
bodemvervuiling. Dat was de prioriteit op dat moment.’ 

Onlangs is duurzaamheid expliciet als zevende doel 
toegevoegd aan de eerder geformuleerde zes doelen.’  

Hoe loopt het nu op het terrein?
‘Inmiddels hebben zich sinds de start in 2012 al vijftien 
nieuwe creatieve ondernemers op het terrein gevestigd”, 
zegt Peter Vermeer, projectmanager herstructurering van 
het terrein, en sinds 2011 betrokken.’ Het is echt aanpoten 
geweest om de benodigde randvoorwaarden te realiseren 
om het opknappen van de monumenten, de infrastructuur 
en de openbare ruimte van het eerste deelgebied op orde 
krijgen. We hadden heel praktische problemen: geen riool, 
geen energieinfrastructuur, geen water. Sinds een jaar 
is het terrein overdag, van 7.00 tot 19.00 uur, openbaar 
toegankelijk. Dat was echt een mijlpaal. 

Hoe kijkt u naar de strategie voor duurzaamheid?
‘Ik heb niet zoveel met het begrip duurzaamheid of hogere 
doelen an sich. Wat ik wel heel gaaf vind, is de geschiedenis 
van zelfvoorzienendheid van het Hembrugterrein. Ik vind 
het een uitdaging dit vanuit de inspiratie van de locatie, via 
een faciliterende aanpak een plek te geven. We hebben 
DUS Architecten gevraagd om samen met ons te kijken 
naar praktische, slimme en down to earth technieken die 
op Hembrug in het terrein en de gebouwen toegepast 
zouden kunnen worden. Niet vanuit één visie of plan. 
Wel vanuit de gedachte dat deze technieken volop in 
ontwikkeling zijn en ondernemers op het terrein aan zet 
zijn hun eigen gebouw (ook qua duurzaamheid) in te 
richten en de vrijheid hebben met wie ze dat willen doen. 
Met experts samen hebben zij een kalender gemaakt 
met meer dan honderd mogelijkheden. Bijvoorbeeld: 
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hoe om te gaan met verwarming van de monumenten. 
Een lastig vraagstuk omdat de gebouwen echt kaal 
worden opgeleverd. Dilemma is wel dat ondernemers 
vanzelfsprekend vooral investeren in hun primaire proces 
en dus geen grote investeringen in bijvoorbeeld duurzame 
energie steken. We zien dus vooral heel praktische 
oplossingen zoals kleine ruimtes verwarmen of een dikke 
jas aandoen. Prima en praktisch natuurlijk. Ik verwacht 
wel dat dit zal groeien en naarmate meer bedrijven zich 
vestigen er meer behoefte en draagvlak zal ontstaan. Het 
RVB probeert zelf bij de herinrichting en het beheer van 
het terrein ook slim en praktisch met duurzaamheid bezig 
te zijn. Bijvoorbeeld door hergebruik van materialen. Maar 
wat blijft: het RVB wil vooral zorgen dat de gebruikers de 
ruimte krijgen om duurzaamheid zelf in te vullen die heel 
denkbaar toegepast kan worden. Dat past bij het idee hoe 
we Hembrug willen ontwikkelen, vanuit de energie van de 
ondernemers. Uiteindelijk maken de huurders/gebruikers 
de locatie. Een voorbeeld is designer Dirk van de Kooij, die 
met een grote 3Dprinter met gerecycled materiaal meubels 
maakt op het terrein. Gaaf toch?’ 
Dit wil niet zeggen dat het RVB intussen niks doet. De 
innovatieve startup Plante draaide mee in het experttraject 
dat DUS Architecten organiseerde voor Hembrug, en 
kwam even later met zijn eerste product op de markt. 
Het RVB schafte als eerste 100 vierkante meter stroom 
producerende planten aan. De Vaan: ‘Het RVB kan vanuit 
een innovatieprogramma dit soort nieuwe mogelijkheden 
een kans geven. Het Hembrugterrein leek ons de ideale 
locatie. Niet vanwege de energieproductie, want die is in 
deze ontwikkelfase nog zeer bescheiden. Maar vanwege 
de boodschap die de planten uitzenden: er kan meer dan 

je denkt. Bezoekers kunnen zich straks verwonderen over 
stroom, geproduceerd door levende planten. Peter heeft er 
een ontmoetingsplek van gemaakt, met meubels uit hout 
van het terrein zelf. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat 
werken.’ 

Peter Vermeer

Martine de Vaan
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Hoe duurzaam het gebied wordt, hangt 
af van de initiatiefnemers. Zeker is dat 
Almere Oosterwold heeft gebroken met alle 
gangbare regels rond gebiedsontwikkeling. 
En dat 58 procent van de in totaal 4300 
hectare bestemd is voor stadslandbouw. Over 
doe-het-zelf planologie en wonen in een yurt.

Haar proefschrift handelde over de vraag of het niet tijd 
werd de spelregels in van de Ruimtelijke Ordening in 
Nederland te herzien. Oosterwold is het ultieme antwoord 
op deze vraag, dus lang aarzelde Esther Geuting, directeur 
Innovatie bij Stec Groep, niet toen zij gebiedsregisseur 
kon worden van dit project ten oosten van Almere. 
In dit grootschalige agrarische polderlandschap is het 
woord aan de bewoners. Zij en niet zoals gebruikelijk 
de overheid bepalen wat zij bouwen en hoe zij bouwen. 
Niet alleen als het gaat om hun eigen huis, maar ook om 
wegen, stroomvoorziening, openbare ruimte, sanitatie en 
bodemonderzoek. Oosterwold biedt ruimte aan maximaal 
15.000 woningen. Wie een kavel koopt, groot of klein, 
verplicht zich om 58 procent van het perceel een agrarische 
bestemming te geven, dit om het open en groene karakter 
van het gebied te garanderen. ‘Dat geldt voor iedereen. 
Stel dat een supermarktketen zich hier wil vestigen, dan 

Radicaal anders 
ontwikkelen

43.000 ha
max 15.000 woningen
300+ ha bedrijfsruimte, kantoren, voorzieningen in 

gemengde milieus
50% stadslandbouw
20% publiek groen en landschap
Alles aan te leggen door initiatiefnemers zelf

2012 Ontwikkelingsvisie Landgoed voor initiatieven
2014 Openstelling eerste pilotgebied van 1.500 ha
2015 100 initiatiefnemers, eerste omgevingsvergunningen 

voor 40 woningen zijn aangevraagd
2015 Verwachte start van bouw
2015 Vaststelling omgevingsplan

www.maakoosterwold.nl 

http://www.maakoosterwold.nl 
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externe effecten op te vangen die het eigen initiatief met 
zich meebrengt. Meer vrijheid betekent ook meer eigen 
verantwoordelijkheid.’

Wat betekent dit voor de financiële onderbouwing van het 
project? 
‘Ook die is radicaal anders. De prijs per vierkante meter is 
circa 30 euro. Daarvan gaat 12 euro naar een gezamenlijke 
pot waaruit de openbare voorzieningen worden betaald. 
Bij traditionele gebiedsontwikkeling wordt vooraf fors 
geïnvesteerd in grondaankoop, het bouwrijp maken 
van de kavel en de aanleg van onder en bovengrondse 
infrastructuur, in jargon ook wel “de badkuip” genoemd. 
Oosterwold doet het zonder badkuip. Bovengenoemde 
investeringen worden door de bewoners zelf gedaan. 
Die leggen zelf een weg aan, maar dat gebeurt pas als er 
voldoende omwonenden zijn die daaraan willen bijdragen. 
Die weg mag van ons in het begin best een karrenspoor 
zijn. Het enige dat wij eisen, is dat de breedte van de weg 
past bij het aantal bewoners dat er gebruik van maakt 
en dat de huizen bereikbaar zijn voor de brandweer en 
de ziekenauto. De kavelwegen komen uit op een paar 
doorgangswegen. Als die moeten worden verbreed, nemen 
wij dat voor onze rekening, maar dat gebeurt pas als er 
voldoende geld in de pot zit.’

Waar zitten de angels in dit project?
‘Lastig was het uitknobbelen van de contracten. Een 
geïnteresseerde sluit met ons een intentieovereenkomst, 
waaraan een kadastraal nummer vastzit. De volgende stap 
is het tekenen van een anterieure overeenkomst. Daarmee 
committeert de toekomstige bewoner zich volledig aan het 

zal ook die op dat deel van de aangeschafte grond hun 
eigen groente moeten telen of koeien moeten houden,’ 
benadrukt Geuting. Deze en andere spelregels zijn 
vastgelegd in een structuurvisie. ‘Eentje zonder plankaart 
met waar wat komt: dat is op zich al bijzonder. Met 
onze status als landelijke proeftuin voor organische 
gebiedsontwikkeling hebben we de vrijheid om volop te 
experimenteren. Zo hebben we een ontheffing van de 
verplichting om een rioolsysteem aan te leggen en kan, 
mits daar vooraf toestemming voor is gegeven, worden 
afgeweken van het Bouwbesluit. Iemand heeft zich gemeld 
met de wens om in een yurt te gaan wonen, prima, regel 
het maar. Of stel iemand wil een heel hoog en smal huis 
bouwen. Leuk, maar op voorwaarde dat het maximaal 
aantal toegestane vierkanter meters bebouwing – dat is 
vastgesteld op één achtste van de totale kaveloppervlakte 
– niet wordt overschreden en dat de buurman geen 
last heeft van de schaduw van het huis. We hebben 
vastgelegd dat iedereen verplicht is om zelf integraal alle 
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36 pagina’s tellende juridische contract, waarin alle spelregels zijn 
opgenomen, en aan het kostenverhaal, plus aan een verklaring 
dat men verantwoordelijk is voor eventuele planschade.’

Is duurzaamheid een expliciete eis?
Er is gekozen voor de strategie van verleiding – het is dus niet 
keihard. Een van de tien principes die gehanteerd wordt is: 
elke kavel is zelfvoorzienend. Iedere initiatiefnemer is dus zelf 
– individueel of samen met anderen – verantwoordelijk voor 
waterbeheer, afvalwaterverwerking en energievoorziening. Dat 
gebeurt zo veel mogelijk duurzaam. De overheid zorgt er alleen 
voor dat elektra en drinkwater beschikbaar zijn, er is dus geen 
gasinfrastructuur. De verplichte stadslandbouw zorgt voor groen, 
maar kan ook fungeren als schakel in de energiekringloop.
Mensen zorgen zelf voor hun stroom en verwarming en tot 
nu toe kiest iedereen voor een duurzame oplossing. Er is een 
groep mensen die elf geschakelde woningen wil neerzetten, 
met stro als bouwmateriaal en verwarming via een hightech 
luchtwarmtepomp Tot nu toe lijkt de strategie te werken, de 
praktijk zal uitwijzen dat het een behoorlijk ecologisch gebied 
wordt, denk ik.’ 

Esther Geuting

Is er veel interesse voor het gebied?
‘Tot op heden hebben zich 85 mensen gemeld, sommige als 
groep, andere als gezin of individu. Het loopt goed, en het 
is echt leuk om te zien wat de vrijheid doet met mensen. Ze 
zien kans om hun droom te realiseren, met een groep een 
buurtschap opzetten bijvoorbeeld, of een muziekstudio aan 
huis. Verder was duizend hectare al in een eerder stadium 
gekocht door projectontwikkelaars, in de verwachting 
dat te zijner tijd ook hier wel weer een Vinexwijk zou 
verschijnen. Nee, die waren niet blij met de structuurvisie 
met haar lage bebouwing en de verplichting om 58 procent 
van de kavel agrarisch te maken. Wij vinden het ook niet zo 
belangrijk dat het gebied snel volstroomt. We hebben geen 
eindbeeld, geen einddoel en geen eindtijd. Als blijkt dat er 
minder interesse is dan we nu denken, blijft het gewoon 
agrarische grond.’
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Een verbindend 
getijdenpark in hartje 

Rotterdam
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De nieuwe toekomst van Rotterdam 
begint in de Rijnhaven, als het aan 
Johanneke Mulder ligt. Voor die afgedankte 
binnenhaven ontwikkelde zij, samen met 
een select groepje gelijkgestemde zielen, een 
innovatief, duurzaam getijdenpark. 

Rotterdam is een van de vele grote wereldsteden die in 
een deltagebied liggen. De stijgende waterspiegel en 
de toenemende urbanisatie dwingen deze steden de 
blik te richten op het water. Daar ligt de opgave voor 
de stedenbouwers van morgen. Of, zoals de werkgroep 
Kaviaar aan de Maas het in een toelichting op zijn plan 
voor de Rijnhaven omschrijft: ‘De Rijnhaven is de kans 
voor Rotterdam om te laten zien hoe een deltastad zich 
kan voorbereiden op de toekomst ... Hoe we steden vitaal 
kunnen houden en waarde kunnen creëren, rekening 
houdend met de groeiende bevolking en de vraagstukken 
die daardoor ontstaan.’
Drie jaar geleden kwamen ze voor het eerst bijeen aan de 
keukentafel van Johanneke Mulder. Het was een groepje 
van een man of acht, ieder met een andere achtergrond. 
Wat hen bond, was de liefde voor Rotterdam, maar vooral 
de diepe overtuiging dat de Rijnhaven – een bescheiden 
stadshaven van 21 hectare in het hart van de stad die 

Een verbindend 
getijdenpark in hartje 

Rotterdam

21  ha centrum Rotterdam
180+ nationaliteiten en
9000  studenten binnen handbereik
30 jarige concessie beoogd uit te geven

2010  Drijvend paviljoen in Rijnhaven
2013 Bidbook
2015 2 inzendingen voldoen niet aan criteria.  

Ontwikkeling wordt heroverwogen
2015  Ruimte voor tijdelijke initiatieven

www.rotterdam.nl/drijvendpaviljoen
www.floatingpavilion.nl 
www.cleantechdelta.nl 

http://www.rotterdam.nl/drijvendpaviljoen 
http://www.floatingpavilion.nl  
http://www.cleantechdelta.nl 


57

door de verschuiving van de havenactiviteiten in de 
richting van de Tweede Maasvlakte zijn havenfunctie 
had verloren – op innovatieve en duurzame wijze moest 
worden herontwikkeld. Het moest een voorbeeld worden 
van adaptief bouwen, niet alleen voor andere nog te 
ontwikkelen Rotterdamse binnenhavens, maar voor zulke 
havens op de hele wereld. Na die eerste ontmoeting 
zouden er nog vele volgen. ‘Het bijzondere was dat 
iedereen uit ons groepje bereid was zich te verplaatsen en 
te verdiepen in de expertise van de ander,’ vertelt Mulder. 
‘De ecoloog leerde van de econoom, de econoom van de 
ambtenaar en de ambtenaar van de architect. Juist door die 
brede, integrale blik ontstonden nieuwe, spannende ideeën 
en invalshoeken.’
Al vrij snel waren de initiatiefnemers, die allen vrijwillig en 
op persoonlijke titel aan het Rijnhavenberaad deelnamen, 

het eens over een aantal uitgangspunten. De Rijnhaven 
moet niet alleen de verbinding leggen tussen ecologie en 
economie, maar ook tussen de Rotterdammers. De haven 
als leeromgeving is een ander uitgangpunt. Werkloze 
jongeren uit de buurt werken mee aan de ontwikkeling 
van de haven, zodat zij ervaring en kennis kunnen opdoen 
en de Rijnhaven een breed maatschappelijk draagvlak 
krijgt. Kortom, het project moet niet alleen bijdragen aan 
het innovatieve karakter van de stad, maar ook aan de 
versterking van de lokale gemeenschap. 

Hoe raakte u, werkzaam als operationeel directeur van een 
ziekenhuis, betrokken bij dit project?
Mulder: ‘Heel simpel, vanuit mijn huis kijk ik uit op de 
Rijnhaven. Ik had voordat ik ging werken in het ziekenhuis 
in opdracht van gemeente onderzoek gedaan naar de 
stadshavens. Daardoor wist ik dat de Rijnhaven als eerste 
op de nominatie stond om ontwikkeld te worden en dat de 
gemeente dat op een andere manier wilde aanpakken. Als 
eigenaar van de haven beperkte zij zich tot het vaststellen 
van de randvoorwaarden, zonder een programma vast te 
leggen. Na die opdracht ben ik allerlei andere dingen gaan 
doen, maar de Rijnhaven liet me niet los. Op een dag werd 
ik wakker, keek ik over de haven en besloot ik onmiddellijk 
een aantal mensen te bellen van wie ik wist dat zij 
betrokken waren bij de stad, verschillende kwaliteiten 
konden inbrengen en creatief en ondernemend waren. 
Mijn eerste vraag aan hen was: ”Als we vrij spel krijgen in 
de haven, wat gaan we dan doen?” Die ene vraag leidde 
tot een stroom van ideeën en verhalen. Voor we er erg in 
hadden, was er een team opgetuigd dat de vaste wil had er 
iets goeds, iets anders en iets moois van te maken.’
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Jullie hebben de stap weten te maken van de keukentafel 
naar de bestuurstafel. Hoe is dat gelukt?
’Bij de gemeente kende ik een projectleider, Maarten 
Nypels, met wie ik uitstekend overweg kon. Ik heb hem 
gevraagd of hij binnen de gemeente mensen warm kon 
maken voor het idee om de Rijnhaven op een andere 
manier te ontwikkelen dan gangbaar was. Wij namen zelf 
de private kant voor onze rekening. Maarten liep tegen 
dezelfde dingen aan als wij. Allemaal kregen we te maken 
met bestaande structuren die voornamelijk bezig zijn om 
zichzelf in stand te houden. Dat is de grootste rem om 
te komen tot echte innovatie. Het ontbreekt in zowel 
ambtelijke organisaties als in bedrijven aan mensen met 
een open, integrale blik, aan mensen ook met ambitie en 
de wil om iets nieuws te doen. Iedereen is risicomijdend, 
de angst dat iets mislukt is groter dan de drive om te 
experimenteren. Je moet ontzettend veel energie steken om 
mensen te overtuigen van je aanpak.’

Wat maakt jullie plan zo bijzonder?
‘Onze Rijnhaven is een prachtig drijvend getijdenpark, 
gemaakt van baggerslib uit de haven. Dat vormt de basis 
voor een nieuwe biotoop, waarbij op allerlei manieren 
gebruik wordt gemaakt van het water. De getijden leveren 
de energie, het drijvende bos zorgt voor een aangenaam 
leefmilieu. Op het getijdenpark wordt wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar innovaties als stadslandbouw op 
het water en naar een datacenter dat een rol speelt in de 
waterhuishouding van het gebied. We verbinden zaken 
met elkaar op een manier die niet vanzelfsprekend is. 
Duurzaamheid is voor ons meer dan het verbinden van 
ecologie en economie, meer ook dan het creëren van 

een cleantech economie en het sluiten van kringlopen. 
Duurzaamheid betekent ook het centraal stellen van 
mensen en gemeenschappen. We willen de Rijnhaven 
ontwikkelen samen met kansarme jongeren uit Rotterdam
Zuid. Op het getijdenpark komt een leerlaboratorium 
waar die jongens en meisjes vaardigheden leren die nodig 
zijn voor de ontwikkeling van de Rijnhaven. Dat levert een 
enorme maatschappelijke winst op voor de stad. Dure 
kansloze jongeren worden kansrijke, zelfbewuste burgers. 
Rijnhaven wordt zo in meerdere opzichten een icoon voor 
Rotterdam, een voorbeeld van adaptief, waardecreërend 
bouwen voor deltasteden.’

Johanneke Mulder
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Over het olifantsgras 
van boer Petrie en het 

ganzenprobleem van de 
luchthaven
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Het begon met een klein perceel. Inmiddels 
groeit er 100 hectare olifantsgras in de 
Haarlemmermeer. Hoe een slepend probleem 
met ganzen op Schiphol via een ontmoeting 
met een boer leidde tot een innovatie met 
ongekende potentie.

Valken, lasers, radars, jagers – geen middel laat Schiphol 
onbenut om de voor de vliegtuigen gevaarlijke ganzen rond 
de luchthaven te verjagen. Die populatie laat zich echter 
moeilijk verdrijven. De grazige polder rond de luchthaven 
blijft trekken, alle inspanningen van Schiphol en de 
rijksoverheid ten spijt. 
Tot Vincent Tiel Groenestege (Dienst Landelijk Gebied, 
DLG) en Vincent Kuypers (Alterra), die door Schiphol waren 
uitgenodigd mee te denken over het verduurzamen van 
de luchthaven, de sleutel voor een mogelijke oplossing 
vonden op het erf van boer Petrie, niet ver van de 
Polderbaan. Petrie was een experiment begonnen met de 
teelt van olifantsgras, een hoog gras dat weinig kunstmest 
en pesticiden nodig heeft en onder meer gebruikt kan 
worden als stalstrooisel voor de veehouderij en als 
biomassa voor de energieproductie. Tiel Groenestege 
en Kuypers raakten geïnteresseerd in dit experiment, tot 
vreugde van de boer die zich eindelijk serieus genomen 

Over het olifantsgras 
van boer Petrie en het 

ganzenprobleem van de 
luchthaven

4 akkerbouwers
1 samenwerkingsovereenkomst met  SADC, Schiphol 

Tradepark, Wageningen UR
1 expocenter BBE
1 Ambachtelijke Academie
100 ha olifantsgras

2011 Green Deal olifantsgras, Miscanthusgroep, Wageningen UR 
en ministeries EZ & IenM.

2012 Aanplant 15 ha
2013 60 ha op bedrijventerreine ism Schiphol Area Development 

Company
2014  Akkerbouwers winnen duurzaamheidsprijs gemeente 

Haarlemmermeer

www.schipholtradepark.nl
www.thesolidgrounds.com
www.miscanthusgroep.nl
www.wur.nl

http://www.schipholtradepark.nl 
http://www.thesolidgrounds.com 
http://www.miscanthusgroep.nl 
http://www.wur.nl
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voelde. Olifantsgras bleek over nog meer onvermoede 
kwaliteiten te beschikken. Zo bleek het hoge gewas 
naast de Polderbaan een relatief goedkoop en effectief 
alternatief voor een geluidswal en – de grootste verrassing 
– de ganzen bleken de percelen te mijden: ze lusten 
het gras niet en ze voelen zich onveilig tussen de hoge 
sprieten. Een nieuwe wereld opende zich. Opeens ging 
de discussie niet langer over het tegen zo laag mogelijke 
kosten bestrijden van het ganzenprobleem, maar over 
het creëren van nieuwe waarden. Opeens ook vormden 
voor Schiphol de boeren niet langer een extra probleem, 
maar een mogelijke oplossing voor het hardnekkige en 
kostbare ganzenvraagstuk. Omgekeerd kon de teelt van 
olifantsgras voor de boeren een lonend alternatief zijn voor 
de graanteelt, temeer omdat het gras mogelijk geschikt is 
als grondstof voor bouwmaterialen en bioplastics. 
Deze aanpak als gevolg van wat wel ‘omdenken’ wordt 
genoemd ofwel het loslaten van gangbare denkpatronen, 
leverde zo een meerwaarde op voor alle betrokken partijen. 
Een hardnekkig probleem werd ‘omgedacht’ tot een 
aanjager van nieuwe, duurzame bedrijvigheid.

Is er een moment aan te wijzen waarop de discussie rond 
de ganzen een andere wending nam?
Vincent Tiel Groenestege: ‘Het probleem met de ganzen 
speelde al jaren, het werd als een hete aardappel van het 
ene op het andere bord geschoven. Het draaide altijd 
om de kosten en was daarom voor niemand een vrolijk, 
uitdagend onderwerp. Noch voor de boeren, noch voor 
Schiphol, noch voor ons als overheid. Wij waren als DLG 
al op een andere manier betrokken bij Schiphol, onder 
meer bij de natuurcompensatie voor de aanleg van de 

vijfde landingsbaan. Oude duurzaamheid, noem ik dat. 
Compensatie gaat over: slechte dingen minder slecht 
maken. Niet: het doen van goede dingen. Schiphol vroeg 
ons eens na te denken over de ganzenproblematiek, mede 
naar aanleiding van de publicatie C2C als inspiratiebron 
voor duurzame gebiedsontwikkeling. Vincent Kuypers en ik 
besloten de boel om te draaien: niet kijken naar de kosten, 
maar zoeken naar een oplossing die waarde creëert. 
Schiphol had enkele boeren al aangezet om snijmaïs te 
telen in plaats van graan. De snijmaïs was geschikt voor 
hun biovergister, maar het nadeel was dat de boeren 
er minder aan verdienden dan aan graan. Mede om die 
reden verliep dat experiment moeizaam. We zochten 
verder en stuitten op een gegeven moment op een boer 
die langs de polderbaan experimenteerde met een klein 
perceel olifantsgras. Naarmate ik mij meer verdiepte in 
dit gewas, raakte ik enthousiaster over de mogelijkheden 
ervan en groeide tegelijk mijn verbazing dat niemand in 
het olifantsgras van boer Petrie geïnteresseerd bleek. “Jullie 
zijn de eersten die mij serieus nemen,” zei Petrie letterlijk. 
We hebben Schiphol gemeld dat we in het olifantsgras een 
toekomst zagen die voor alle partijen gunstig zou kunnen 
uitpakken.’

Hoe reageerde Schiphol?
‘Aanvankelijk terughoudend, zij vreesden dat het 
olifantsgras zou gaan concurreren met hun eigen groene 
energie uit snijmaïs. Schiphol heeft eind 2011 mede daarom 
ook niet de Green Deal Olifantsgras getekend. Een klein 
jaar na de start van de Green Deal kregen we het idee om 
olifantsgras tijdelijk te gaan verbouwen op een stuk open 
land dat was bestemd als bedrijventerrein. Door de crisis 
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was er vooralsnog geen grond uitgegeven, maar Schiphol 
Area Development Company (SADC), de ontwikkelaar van 
het bedrijventerrein, wilde alleen eenjarige pachtcontracten, 
zodat zodra een bedrijf zich meldde de grond snel vrij 
was. Olifantsgras is pas na een jaar of vijf rendabel, dus 
daar lag een probleem. De eenjarige pachtcontacten 
hebben we gehandhaafd, maar daaronder hebben we 
een samenwerkingsovereenkomst gelegd van vijf jaar. Zo 
konden we de investeringsrisico’s voor het gewas delen 
tussen de boeren en SADC. Laatstgenoemde ziet inmiddels 
in dat het olifantsgras past bij de eigen doelstelling om van 
Schiphol Trade Park het meest duurzame bedrijventerrein 
van Europa te maken. Het is een prachtige etalage voor 
het bedrijvenpark. Het gras vangt bovendien CO2 op, het is 
een uitstekende wal tegen het rollende grondgeluid (beter 
dan de huidige geluidsribbels), het heeft weinig tot geen 
bestrijdingsmiddelen nodig en het kan tegen zilt water. Tel 
daarbij op dat het olifantsgras kan dienen als biomassa voor 
energie en als grondstof voor onder bioplastics en het is 
duidelijk: we hebben potentieel goud in handen.’
Door al deze positieve ontwikkelingen heeft Schiphol 
zelf ook steeds meer belangstelling gekregen voor de 
mogelijkheden van olifantsgras en de vogelwerende 
effecten ervan. Sinds een paar maanden zijn de contacten 
tussen Schiphol en de boeren weer geïntensiveerd.’ 

Welke lessen heeft u hieruit kunnen trekken?
‘Dat het dus zinvol is om op een andere manier een 
probleem te benaderen. We hebben ons niet gefocust op 
het zo goed mogelijk bestrijden van het ganzenprobleem, 
maar op de manier waarop we in de omgeving van 
Schiphol waarde konden creëren waar de ganzen niet dol 

op zijn. Dat lijkt een miniem verschil, maar deze andere 
manier van kijken opende nieuwe perspectieven waarbij 
we gebruik konden maken van de creatieve en innovatie 
kracht van de boeren. Zonder boer Petrie waren we hier 
niet op uitgekomen. Denk in waarden en niet in kosten. 
Olifantsgras voegt voor alle partijen waarde toe aan het 
gebied. Boeren worden partner van Schiphol in plaats van 
tegenstander, ze krijgen het plezier terug in hun vak en 
zien weer een toekomst voor hun bedrijf. Schiphol Area 
Development Company heeft als ontwikkelaar een prachtig 
uithangbord voor haar duurzame bedrijventerrein Schiphol 
Trade Park. En Schiphol, boeren en betrokken overheden 
hebben met het olifantsgras op de langere termijn eindelijk 
een effectief wapen in handen tegen het ganzenprobleem.’

Vincent Kuypers

Vincent Tiel Groenestege
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Van onhandelbare 
bunkers naar een ideaal 

zorglandgoed
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Er leek weinig anders op te zitten dan het 
voormalig militair munitiemagazijn in het 
Overijsselse Stegerveld terug te geven 
aan de natuur. Maar het pakte anders uit. 
Hoe zware bunkers werden ‘omgedacht’ 
in een zorglandgoed voor mensen met een 
autistische stoornis.

Te koop wegens vrede. In 2005 gingen 53 militaire terreinen 
over van het ministerie van Defensie naar wat toen nog het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
heette. Voor een totaal bedrag van 15 miljoen euro kreeg 
LNV de beschikking over de terreinen, waarvan de meeste 
gelegen waren in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 
toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) kreeg voor de 
herontwikkeling van de terreinen twee opdrachten mee van 
de nieuwe eigenaar: zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en 
opbrengstoptimalisatie.
Een van de terreinen is het 13 hectare metende Stegerveld, 
gelegen tussen Ommen en Hardenberg, dat werd gebruikt 
voor de opslag van lichte en zware munitie. De 22 
opslagplaatsen, waaronder negen zware, grondgedekte 
bunkers, leken aanvankelijk een onneembare barrière te 
vormen voor de herontwikkeling. Ook de mogelijkheid 
voor nieuwbouw was beperkt door de ligging in de EHS, 

Van onhandelbare 
bunkers naar een ideaal 

zorglandgoed

13 hectare voormalig defensieterrein
8 grondgedekte bunkers
50 cm dikke muren
24 bewoners 
1 toegankelijk natuurgebied 

2007 Stegerveld wordt pilot zorglandgoed
2010 Intentieovereenkomst
2011 Overdracht en start bouw
2013 Opening 
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Ronden van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Frans de 
Boer van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf de taak 
de uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden

Welke gedachte bekroop u toen u voor het eerst op 
Stegerveld was?
Michel Ronden: ’Niet te lang over nadenken, bunkers 
en gebouwen slopen en teruggeven aan de natuur. 
Pas nadat bleek dat het slopen van de bunkers een 
kostbare aangelegenheid was, hebben we gekeken naar 
mogelijkheden om ze te laten staan, dichtgelast en wel. 
In eerste instantie lag de nadruk in de discussies dus op 
de kosten van de herontwikkeling, pas later ben ik op een 
andere manier gaan nadenken over een nieuwe toekomst 
van het terrein. De aanleiding vormde de presentatie 
van het C2Cboekje door mijn DLGcollega Vincent Tiel 
Groenestege. Die leidde ertoe dat ik anders naar die 
bunkers ging kijken. Niet als kostenpost, maar als een 
kans.’ 

Waartoe leidde dat?
‘We werden benaderd door de provincie met de vraag 
of we een mogelijkheid zagen voor de ontwikkeling van 
Stegerveld tot een zorglandgoed voor zwaar autistische 
patiënten. De provincie had over dit probleem al 
eerder contact gezocht met een zorgverlener en een 
woningbouwcorporatie. Stegerveld bracht de partijen 
dichter bij elkaar, zonder dat het aanvankelijk tot een 
oplossing leidde. De wensen van de verschillende partijen 
lagen te ver uiteen. De ene wilde ruimtelijke kwaliteit, 
de andere was bezorgd over de veiligheid van de 
omwonenden. Voor Baalderborg stonden de belangen van 

waardoor de zoektocht naar een nieuwe bestemming al 
in een vroeg stadium leek vast te lopen. De meest voor de 
hand liggende optie was teruggave aan de natuur, inclusief 
de sloop van de opslagloodsen en de bunkers, een optie 
die ook de voorkeur had van de provincie Overijssel en de 
gemeente Ommen. Toen meldde gedeputeerde Rietkerk 
zich bij DLG met een verzoek. Of Stegerveld eventueel 
geschikt was voor de huisvesting van een groep van 24 
zwaar autistische patiënten? De provincie was al jarenlang 
op zoek naar een geschikte locatie voor deze groep. De 
stilte en de beslotenheid van het natuurgebied maakten 
het tot een ideale, prikkelarme omgeving voor deze 
patiënten. De gemeente Ommen, de provincie Overijssel, 
DLG, de Dienst Domeinen, de zorginstelling Baalderborg 
en de Veste, een woningstichting, legden hun agenda’s 
naast elkaar. Die bleken nogal uiteen te lopen. Aan Michel 
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Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen 10 
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de patiënten voorop, de woningbouwcorporatie dacht aan 
de kosten, de provincie hield vast aan het EHSverbod op 
de bouw van extra vierkante meters: elke belanghebbende 
had zo zijn eisen en verlangens. De gesprekken dreigden al 
in een vroeg stadium vast te lopen. En niemand die aan de 
bunkers dacht als mogelijke oplossing.’

Wanneer kwamen die in het vizier? 
‘Dat is een grappig verhaal. Op een dag hadden we 
in Stegerveld een brainstorm georganiseerd met alle 
betrokken partijen. Het was een ontzettend leuke 
bijeenkomst, maar tot een oplossing kwamen we niet. 
Tot we tijdens de lunchpauze een wandelingetje over het 
terrein maakten. Bij de bunkers hielden we halt. “Tellen die 
bunkers eigenlijk mee qua bouwoppervlakte?”, vroeg ik 
aan iemand van de provincie. Dat bleek niet het geval, ze 
waren al vrijgegeven. Samen met een architect bogen we 
ons over de tekeningen van de bunkers, die ik toevallig bij 
me had. Toen ging het snel, zeker nadat bleek dat we een 
aantal bunkers met elkaar konden verbinden zonder de 
maximaal toegestane bouwoppervlakte te overschrijden. 
Alles viel samen. De provincie was blij, want eindelijk was 
er een oplossing gevonden voor een probleem waar zij 
al jarenlang mee worstelde; voor de patiënten bleken de 
bunkers de ideale prikkelarme omgeving die zij zo nodig 
hebben; de buurt had er een mooi recreatieterrein bij, wat 
mede door de patiënten wordt onderhouden; en omdat 
we de bunkers konden hergebruiken bleek het ook in 
financieeleconomisch een geslaagd project.’ 

Heeft deze aanpak invloed gehad op andere DLG-
projecten? 
‘Zeker, bij Fort Everdingen, dat we onlangs voor 1 euro 
hebben verkocht, hebben we onze traditionele rol van 
allesbepalende regisseur ingeruild voor een rol op de 
achtergrond. We hebben ons beperkt tot een paar regels, 
onder meer waar wel of niet gebouwd mocht worden, 
zonder overigens aan te geven hoe en door wie. Verder 
hebben we ons laten leiden door de creatieve ideeën 
van ondernemers en omwonenden. Tijdens een door 
ons georganiseerde Open Dag bleek bijvoorbeeld dat bij 
omwonenden de sterke wens leefde het terrein toegankelijk 
te maken. Dat hebben we gehonoreerd. Bij Stegerveld 
hebben we eveneens enkele avonden met buurtgenoten 
aan tafel gezeten om te horen wat hun ideeën waren over 
het gebied. Wat ik heb geleerd, is om gebruik te maken van 
wat er al is in een gebied. Van de ideeën van buurtgenoten 
bijvoorbeeld, maar ook van gebouwen. Wij als DLG 
hebbende van oudsher de neiging heel sterk te denken 
in termen van de te leveren ruimte, maar als je vanaf de 
start van een project ook de maatschappelijke component 
erbij betrekt, kan dat tot mooie oplossingen leiden – zie 
Stegerveld!’ 

Michel Ronden
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Vijf Breeam-sterren voor 
groen wonen & werken
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Het voormalige Marinevliegkamp 
Valkenburg wordt stap voor stap 
ontwikkeld tot een integraal woon-, werk- 
en recreatiegebied. Het accent ligt op het 
ontwikkelen van een energieneutraal gebied 
met 5000 woningen en 20 hectare aan 
bedrijventerreinen. 

Ook al is het niet direct zichtbaar – er is al veel bereikt 
op het terrein van duurzaamheid, zegt Therese Van 
Gijn, sinds 2008 projectleider duurzaamheid van locatie 
Valkenburg. Die langjarige betrokkenheid loont. ‘De destijds 
abstracte ambitie om energieneutraal te ontwikkelen is 
uitgewerkt, doorgerekend en concreet gemaakt. Dat heeft 
de partijen vertrouwen gegeven om gezamenlijk vast te 
houden aan de ambities voor een energieneutraal gebied. 
We benutten meer dan 80 procent van de bestaande 
structuren en hergebruiken twee derde van het materiaal 
dat vrijkomt van de landingsbanen. Er is gekeken hoe we 
het schone kwelwater dat vanuit de duinen het gebied 
instroomt maximaal kunnen benutten en hoe we het oude 
krekenstelsel kunnen herstellen. We hebben uitgebreid 
archeologisch onderzoek gedaan en het cultureel erfgoed 
heeft een plek in de plannen gekregen. En we doen veel 
om de bestaande natuur uit te breiden voor trekvogels, 
planten en vleermuizen.’

Vijf Breeam-sterren voor 
groen wonen & werken

470 hectare 
3000 jaar bebouwingsgeschiedenis
5000 maximum aantal woningen
80% hergebruik structuren

2007 Integrale structuurvisie vastgesteld
2008 Minister Cramer tekent intentieverklaring Naar een 

duurzaam Nieuw-Valkenburg
20112013 Samenwerking met Gebieden Energieneutraal
2013 Definitief Masterplan in gemeenteraad
2015 Ontwikkelstrategie

www.locatievalkenbrug.nl
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Wat was uw rol door de jaren heen?
‘Mijn belangrijkste taak is om de betrokken partners en pro
jectleden te ondersteunen en te stimuleren in het denken 
in duurzame oplossingen. En ook: hen te herinneren aan 
de ambitie. Als je niet oplet, glipt de duurzaamheidsambitie 
zo uit je handen.’ Toen Van Gijn in 2008 werd aangesteld 
als projectleider Duurzaamheid lag er al een door het Rijks
vastgoedbedrijf, het ministerie van VROM, de provincie 
ZuidHolland en de gemeente Katwijk ondertekende struc
tuurvisie op tafel waarin duurzaamheid tot speerpunt was 
verheven. In een intentieovereenkomst was deze ambitie 
vastgelegd, wat maakte dat het management geld vrij kon 
maken om tijdens het ontwikkelingsproces te sturen op 
duurzaamheid. Maar, zegt Van Gijn, dat betekent niet dat 
duurzaamheid de core business van gebiedsontwikkeling is. 
‘De werkelijkheid van alledag gaat over planontwikkeling, 
infrastructuur, bouwrijp maken van grond, en  het ont
wikkelen van gebouwen. Gebiedsontwikkeling is ook het 
vormen van coalities tussen private en publieke partijen en 
zorgen voor gezonde businesscases.’
‘Het vraagt doorzettingsvermogen en organisatietalent om 
van de duurzame ambities een succes te maken. Je hebt 

gerichte sturing nodig op alle facetten en niveaus. De man 
of vrouw die dit proces stuurt, hoeft niet alles te weten van 
duurzaam waterbeheer of welke isolatie het beste is. Hij of 
zij moet vooral een kei zijn in het begeleiden van processen 
en in de omgang met mensen.’ 
‘Ik ben degene die het team attendeert op de kansen voor 
duurzame ontwikkeling, het proces stuurt en begeleidt, 
vragen stelt en een enkele keer mensen terugroept of ze 
er wat mee gedaan hebben. Ik heb geen directe macht, 
maar wel invloed als inspirator en verbinder. Ik zie het als 
mijn taak om te laten zien dat we met elkaar het verschil 
kunnen maken tussen een gewone wijk en een duurzaam, 
energieneutraal gebied. 

Kunt u een voorbeeld noemen van waar het gelukt is om 
over de schotten heen te kijken?
‘Ja, met het waterbeheer is dat gelukt. Samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is gekeken naar het 
gewenste peilniveau en naar de optimalisering van de 
waterkwaliteit, in samenhang met de kosten voor aanleg 
en beheer. Er is uiteindelijk gekozen voor een variant 
met de hoogste waterkwaliteit, waarbij de aanlegkosten 
voor het Hoogheemraadschap duurder uitvallen, maar 
de toekomstige kosten voor het waterbeheer, die voor 
rekening van de gemeente Katwijk komen, lager uitvallen. 
Daar zullen nog gesprekken over plaatsvinden. Hoe logisch 
het ook lijkt om deze kosten integraal te bekijken, dat is in 
de praktijk lastig. Het is fantastisch dat het hier gelukt is.’

Hoe kijkt u aan tegen concepten als C2C? 
‘Door de jaren heen zijn er verschillende concepten populair 
geweest. Aanpakken als The Natural Step en Cradle to 
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Cradle (C2C) kunnen helpen om gezamenlijk vanuit het 
nu naar een duurzame toekomst te kijken. Een concept 
moet vooral inspirerend zijn. Daar ben ik vrij pragmatisch 
in: het moet vooral werken voor het team. Dat is een 
kwestie van aftasten. Zo heb ik bijvoorbeeld de afgelopen 
jaren bij het uitzetten van onderzoeken steeds in het 
achterhoofd gehouden wat de BREEAMeisen (Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology) zijn. Toen op enig moment de certificering 
voor het gebiedslabel aan de orde kwam, was het relatief 
eenvoudig. Het behalen van een vijfsterren BREEAM
certificaat was voor het team een enorme steun in de rug. 
Het is ook veel papierwerk, maar het wordt voor iedereen 
wel heel tastbaar waar locatie Valkenburg goed op scoort.’

Waarmee worstelt u op dit moment?
‘Stedenbouwers zijn ver in place making, in het creëren 
van een prettig woonmilieu, maar in het algemeen 
hebben ze minder oog voor mogelijkheden op het gebied 
van duurzaam energie en waterbeheer. Dat vinden ze 
geen sexy onderwerp. Vanuit energieperspectief levert  
zongeoriënteerd bouwen veel winst op. Uit onderzoek blijkt 
dat het substantieel scheelt in het energiegebruik, dat direct 
voordeel oplevert in het energiegebruik voor de bewoners. 
Maar de stedenbouwers vinden dat zongeoriënteerd 
bouwen geen fatsoenlijke wijk oplevert. Ik vind dat ze te 
snel conclusies trekken en de ontwerpuitdaging moeten 
aangaan. We zijn er nog niet uit.’ 

Wat is de belangrijkste uitdaging voor de komende fase?
De belangrijkste vraag voor de komende fase is: hoe 
faciliteer je een community? Hoe zorgen we ervoor dat 

er in sociaal opzicht duurzame verbanden ontstaan? We 
kunnen de randvoorwaarden scheppen, bijvoorbeeld door 
het opzetten van een energiecoöperatie voor windmolens 
waarin toekomstige bewoners kunnen participeren of door 
een gebouw neer te zetten voor gezamenlijke activiteiten. 
Maar of van die mogelijkheden die we aanbieden ook 
gebruik zal worden gemaakt, is aan de toekomstige 
bewoners zelf. Misschien ligt de behoefte wel ergens 
anders. Het is zaak daar voor open te blijven staan’ 

Als u vijf jaar in de toekomst zou kijken, wat zou u 
willen zien?
‘Dat het gelukt is om met bewoners, aannemers, 
projectontwikkelaars, en misschien ook het energiebedrijf 
de meerwaarde te realiseren van duurzaam en 
energieneutraal ontwikkelen. Dat we samen met onze 
partners businesscases hebben ontwikkeld die voor 
iedereen aantrekkelijk zijn. We hebben een BREEAM
innovatiecredit gekregen voor de innovatieve aanpak 
die is ontwikkeld om in de aanbesteding van straten 
of wijken ontwikkelaars te laten scoren op de manier 
waarop ze bewoners betrekken bij het vormgeven van 
het energieconcept. Er is in het verleden te technisch 
gedacht, te weinig vanuit de behoefte van mensen, en 
hun persoonlijke voorkeuren. Als dat echt gaat 
lopen, dan hebben we iets bijzonders voor 
elkaar gekregen.’

Therese Van Gijn
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Wetenschap, cultuur en 
onderwijs vinden elkaar 

op Terschelling
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Hoe het schilderij Pier en Oceaan van Piet 
Mondriaan diende als aanjager van culturele 
landschapsvorming. Initiatiefnemers Bruno 
Doedens en Machiel Spaan over de evolutie 
van schoonheid en de schoonheid van de 
evolutie. 

‘Wadland’ heette het Oerolproject waarbij een tijdelijk 
landschap van wilgentenen ter grootte van 150 bij 150 
meter het proces van kweldervorming inzichtelijk maakte. 
In opdracht van Oeral bouwden landschapsarchitect 
Doedens van SLeM en architect Spaan op de Noordsvaarder 
op Terschelling samen met 250 studenten en vrijwilligers 
aan een natuurlijk landschap dat was geïnspireerd op het 
schilderij Pier en Oceaan van Mondriaan. Het experiment is 
vanuit de door Oerol geïnitieerde Sense of Placethematiek, 
een logische volgende stap in het eeuwenoude gevecht 
tussen land en zee. Na het droogleggen van polders en het 
bouwen van harde kustverdedigingswerken is de aandacht 
nu gericht op dynamisch kustbeheer, waarbij de duinen en 
de buitendijkse kwelders de kans wordt gegeven om op 
een natuurlijke manier mee te groeien met de stijgende 
zeespiegel. Oerol en SLeM wisten via het experiment 
Wadland daar een culturele en educatieve laag aan toe te 
voegen. Door omwonenden, kunstenaars, wetenschappers 

Wetenschap, cultuur en 
onderwijs vinden elkaar 

op Terschelling

ca. 2  ha
veel wilgentenen in diverse maten
250 studenten en vrijwilligers

2013/2014 Realisatie door coproductie van SLeM en Oerol 

www.slem.org/projecten/wadland

http://www.slem.org/projecten/wadland
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vorm van duurzaamheid,’ stelt Doedens. ‘We moeten 
volgens mij veel meer leren denken in de gelaagdheid van 
tijdschalen, zoals de natuur zich ontwikkelt.‘ Spaan: ‘De 
tijdelijkheid zit ‘m niet alleen in de vier maanden die ons 
project heeft geduurd, maar ook in het feit dat we geen 
vaste, maar een open vorm hebben ontworpen, een vorm 
die elke dag weer anders is.’

Waarom was Mondriaan zo belangrijk voor jullie?
Spaan: ’Als ontwerper moet je zorgen voor ruimtelijke 
kwaliteit. Dat is meer dan een ruimte die prettig is en goed 
functioneert, hij moet ook tot de verbeelding spreken. 
Mensen moeten er trots op kunnen zijn. Dat is nooit anders 
geweest. Wat verandert, zijn de eisen die de tijd stelt. Je 
kunt zo duurzaam zijn als je maar wilt, maar als een gebied 
niet tot de verbeelding spreekt, werkt het niet meer. Dat is 
waar Mondriaan om de hoek komt kijken.’
Doedens: ‘Zo’n sprekend beeld als Pier en Oceaan hielp 
enorm om mensen mee te krijgen. Ik ben ervan overtuigd 
dat zonder dit iconische beeld het hele proces moeizamer 
was verlopen. De schoonheid van het experiment zat niet 
alleen in het beeld, maar ook in het materiaal dat we 
hebben gebruikt en in de wijze waarop het is gerealiseerd. 
De wilgentenen hebben een rijke historie als bouwmateriaal 
bij kustverdediging, dus je hebt naast het schilderij nog een 
tweede cultuurhistorische referentie in dit project. Ook in 
de manier waarop de boogconstructies van de wilgentenen 
zijn geweven en geknoopt schuilt een grote mate van 
schoonheid, net zoals in de aandacht en de liefde waarmee 
het werk door studenten is gemaakt. Eigenlijk kom je in alle 
lagen van het Wadland de notie schoonheid tegen.’

en studenten erbij te betrekken kreeg het proces van 
kweldervorming niet alleen een culturele, educatieve en 
wetenschappelijke lading, maar zorgde het tevens voor 
een maatschappelijk draagvlak, niet onbelangrijk in een tijd 
dat de overheid in toenemende mate te maken heeft met 
sceptische omwonenden. Of zoals Bruno Doedens stelt: 
‘Door participatie en verbeelding creëer je de benodigde 
maatschappelijke verankering. De kweldervorming gaat 
leven, het wordt een collectief verhaal.’ Rijkswaterstaat, 
Staatbosbeheer, de provincie en de gemeente geloven in 
dat verhaal. Inmiddels is een besluit in voorbereiding de 
90 hectares omvattende Wadlandkwelder op soortgelijke, 
open wijze te ontwikkelen. Het Oerolexperiment met 
een tijdelijk landschap is daarmee mede de aanjager 
geweest voor de duurzame ontwikkeling van een nieuw 
kwelderlandschap. ‘Tijdelijkheid is misschien een heel goede 
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Wat was jullie rol als ontwerpers ?
Spaan: ‘Omdat het niet langer om landaanwinning gaat, 
maar om zachte oevers en natuurwaarden, hebben wij 
een flexibele, open structuur ontworpen. Dat vraagt om 
een andere manier van werken. De natuur zelf bepaalde 
de uiteindelijke vorm van het ontwerp, wij als ontwerpers 
moesten dingen op z’n beloop kunnen laten. Dat vereiste 
een zekere mate van flexibiliteit, omdat we ons continu aan 
moesten passen aan de veranderende omstandigheden, 
zoals aan de stromingen van het water. We waren een 
soort beeldhouwers die niet precies wisten hoe het beeld 
eruit zou komen te zien. Het was learning by doing, in 
de uitvoering, maar ook tijdens de workshops die we in 
voorbereiding hadden georganiseerd.’
Doedens: ‘Juist in zo’n flexibel ontwerpproces is 
het belangrijk om vast te houden aan een aantal 
uitgangspunten. Doe je dat niet, dan verzandt het al snel 
in een slap compromis. Een belangrijke rol voor ons lag 
ook in de communicatie en de informatievoorziening. 
Door steeds maar weer te vertellen en te laten zien wat 
we aan het doen waren en waarom, lukte het om mensen 
onze kant op te krijgen. Als dat is gelukt, kun je grote 
stappen maken. Een derde laag in dit project was educatie. 
Studenten van zeven verschillende opleidingen hebben we 
bij elkaar gebracht om onderzoek te doen en te helpen 
bij de uitvoering. Haast spelenderwijs leerden zij hoe het 
is om onderdeel te zijn van een groot, beeldend cultureel 
landschapsontwikkelingsproject.’

Voor de gemeente staat veiligheid voorop. Stond zij 
aanvankelijk niet huiverig tegenover dit experiment?
Spaan: ‘Kweldervorming voor landaanwinning en ter 
bescherming van het land past in een eeuwenoude 
traditie, alleen de vorm was steeds anders. Wij hebben 
geëxperimenteerd met een volgende stap, een die aansluit 
bij de nieuwe filosofie van dynamische kustbeheer. De 
kwelders halen de energie uit het water, verrijken de natuur 
en zijn bovendien erg mooi.’ 
Doedens: ‘In de beginfase werd ons van ambtelijke 
zijde duidelijk gemaakt dat we een vergunning nodig 
hadden, waarin we moesten aangeven wat we gingen 
doen, maar ook hoe het er precies uit zou gaan zien. Dat 
konden we dus niet. Uiteindelijk is het door Oerol via een 
evenementenvergunning geregeld. Regelgeving is niet 
gericht op tijdelijkheid en experimenten, terwijl die juist zo 
belangrijk zijn om nieuwe wegen te vinden in duurzame 
gebiedsontwikkeling.’

Bruno Doedens

Machiel Spaan
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Ziltbestendige  
gewassen en 

wolhandkrabben 
als alternatief voor 
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Op een afgelegen boerderij in Wieringerwerf 
wordt door studenten, wetenschappers 
en lokale ondernemers gewerkt aan 
een nieuwe, slimme toekomst voor de 
polder, door te zorgen voor een duurzaam 
alternatief voor dijkverhoging.

Eerst was daar een groots en meeslepend plan: 
het Wieringerrandmeer. De bestuurders en de 
projectontwikkelaars waren laaiend enthousiast. De boeren, 
de natuurorganisaties en de lokale bevolking waren dat 
niet. Het megalomane plan sneuvelde. Maar daarmee 
was de in 1850 drooggemalen Wieringermeerpolder nog 
niet gered. De toekomst van de vissers is onzeker, de 
boeren kampen met de verzilting van de grond en de al 
eerder opgehoogde IJsselmeerdijk moet inlands verder 
worden versterkt. ‘Het was zaak om deze drie problemen 
zodanig te combineren dat er een gezamenlijk speelveld 
ontstond, dat wordt gedragen door de lokale bevolking. 
Dat is ons gelukt door veel in elkaar te investeren. Na zes 
jaar is het onderlinge vertrouwen groot,’ zegt ecoloog 
Vincent Kuypers van Alterra, die eerder betrokken was bij 
de actiegroep tegen de komst van het Wieringerrandmeer. 
Met hulp van de onderkoning van de polder, Simon 
Hiemstra, onder meer de man achter Agriport, werd een 

Ziltbestendige  
gewassen en 

wolhandkrabben 
als alternatief voor 

dijkverhoging

20 ha
1 hoeve met expo en studentenhuisvesting
1  ha waterreservoir wolhandkrab

2014 SOK publieke partijen en stichting DO (privaat) 
2015  Visvijvers aanleg 

Kompostexperiment 
Zilteteeltenexperiment 
China kennismissie

www.stichtingDO.nl
www.thesolidgrounds.com

http://www.stichtingDO.nl 
http://www.thesolidgrounds.com
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meter worden verhoogd. Wij hebben met z’n allen een 
alternatief bedacht,’ zegt Kuypers. ‘Het land tussen de 
IJsselmeerdijk en een nog aan te leggen achterdijk wordt 
ingericht als een soort overloopgebied. De dijk hoeft dan 
niet te worden verhoogd, want het water mag en kan in 
geval van nood de dijk over, waar het wordt opgevangen 
in de tussenboezem. Als het gaat over duurzaamheid 
moet je niet blijft steken in hoogdravende verhalen en 
beleidsnotities, maar concrete zaken aanpakken, met elkaar 
en voor elkaar.’

Waarin schuilt de meerwaarde van de samenwerking tussen 
overheid, wetenschap en lokale ondernemers?
Vincent Kuypers: ‘De kracht van het onderwijs is kennis. 
Maar te vaak blijft die kennis hangen in de ivoren toren 
van de wetenschap, in plaats van te worden ingezet 

20 hectare groot boerderijperceel aan de voet van de 
IJsselmeerdijk aangekocht. Daar werd een soort broedplaats 
ingericht waarin nu volop wordt geëxperimenteerd 
met nieuwe vormen van waterbeheer en met de teelt 
van ziltbestendige gewassen. Een van de schuren is 
omgebouwd tot een leslokaal waar lokale ondernemers, 
wetenschappers en studenten in alle vrijheid kunnen 
experimenteren en kunnen discussiëren over hoe op een 
innovatieve manier waterbeheer, veiligheid en economie 
met elkaar kunnen worden gecombineerd. In het lokaal 
staan enkele aquariums voor een proef met de teelt van 
de wolhandkrab, een schaaldiertje waar de Chinezen dol 
op zijn. Aan de muur hangen tekeningen waarop te zien is 
hoe de polder veilig zou kunnen worden ingericht zonder 
de dijk inlands te verhogen. ‘Volgens Rijkswaterstaat 
moet voor het einde van deze eeuw de dijk nog met twee 
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voor praktische innovatieve projecten die ook een 
nieuwe generatie studenten kunnen inspireren. De lokale 
ondernemers kennen elke vierkante meter van deze 
polder. Het zijn praktische types met praktische vragen en 
praktische ideeën. Voor onze studenten is het erg leerzaam 
om met deze ondernemers samen te werken. Ze leren 
gebruik te maken van hun slagkracht. Bij de overheid, 
de derde partij, zit kennis van ruimtelijke ordening en 
economische ontwikkelingen. Vanuit die positie kan zij 
innovatieve ontwikkelingen faciliteren. Ik, als ecoloog, 
weet veel van kringlopen en kijk naar de evolutie van 
het landschap, maar bovenal ben ik in dit project een 
soort schakelaar die de diverse partijen bij elkaar houdt 
en ze stimuleert om van elkaar te leren en anders naar 
een probleem te kijken. Duurzaamheid begint bij positief 
denken en onderling vertrouwen. Dus: verzilting is geen 
ramp voor de landbouw, maar biedt een kans voor de teelt 
van nieuwe gewassen. Ik vind het fantastisch om te zien 
hoe boeren en vissers, die van oudsher met de rug naar 
elkaar toe leefden, elkaar hebben gevonden. Het project 
heeft alleen kans van slagen als mensen, problemen en 
oplossingen slim met elkaar worden verbonden. En bij slim 
hoort ook dat er een verdienmodel aan vastzit, want alleen 
dan kun je de markt voor je plannen interesseren.’

Waar liggen de belangen van ondernemers om te 
investeren in dit laboratorium?
Simon Hiemstra, lokale ondernemer: ‘De Wieringermeer 
ligt mij na aan het hart, ik ben een kind van de polder. De 
landbouw hier heeft alleen toekomst als die zich weet aan 
te passen aan de veranderende omstandigheden. Daarom is 
het goed dat er wordt geëxperimenteerd met de zilte teelt, 

van bijvoorbeeld algen en zeewier. Toen we hoorden van 
dit project, heb ik deze boerderij voor ze gekocht, ik wist 
wie er woonde en wist ook dat deze boer voor een goede 
prijs bereid zou zijn de boel te verkopen. In twee maanden 
tijd had ik het geregeld. Maar we hebben ook een direct 
belang. Het experiment met de teelt van de wolhandkrab 
kan voor ons in economisch opzicht waardevol zijn. Voor 
Agriport hebben we een kleine 50 hectare waterberging 
moeten maken. Stel dat die proef lukt en wij weten 
hoeveel tijd die krabben nodig hebben om te groeien en 
wat ze opbrengen per vierkante meter, dan kunnen we 
ze mooi gaan telen in de waterbergingen. Maar bovenal 
doe ik mee omdat ik duurzaamheid belangrijk vind. Wij 
hebben de dure plicht de aarde netjes achter te voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Alles wat daaraan bijdraagt, 
kan rekenen op onze steun. Als je een vis in een kleine 
kom doet, blijftie klein. Maak je de kom groter, dan groeit 
ook de vis. Niemand begrijpt waarom, maar het is zo. 
Met duurzaamheid is het net zo: als je maar blijft praten 
en overleggen gebeurt er niks, de vis blijft klein. Op de 
boerderij proberen we met z’n allen de duurzaamheidskom 
groter te maken.’

Vincent Kuypers

Simon Hiemstra
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Een natuurlijke  
superduin  

voor de  
Zuid-Hollandse kust
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Voor de Zuid-Hollandse kust ligt een 
kunstmatig schiereiland. Met de Zandmotor, 
zoals het wordt genoemd, wordt een nieuw 
hoofdstuk geschreven in de lange traditie 
van de Nederlandse kustverdediging.

Uit het onderzoek Zwakke Schakels van Rijkswaterstaat 
bleek de kans op een doorbraak bij het Westlandse dorp 
Ter Heijde relatief groot. Op sommige plekken was het duin 
daar nog geen honderd meter breed. Dat klemde des te 
meer omdat achter de duinen van de Delflandse kust de 
voor de Nederlandse economie belangrijke glastuinbouw 
is gevestigd, die naar schatting zo’n zeventig miljard 
aan kapitaal vertegenwoordigt. Ter verdediging van de 
kust spoot Rijkswaterstaat de stranden op, elk jaar weer. 
En als dat onvoldoende was, werden in een incidenteel 
geval de duinen zelf ook nog verstrekt, de zogenaamde 
duinsuppletie. 
Het werkte, maar aan zowel de strand als de duinsuppletie 
kleefden bezwaren. De strandsuppletie bood slechts soelaas 
voor de korte termijn, het opgespoten zand was het jaar 
erna verdwenen. Duinsuppletie had aanzienlijk schade aan 
de natuur tot gevolg: al het leven werd begraven onder 
een berg zand. Tijd dus voor een nieuwe en duurzame 
aanpak, bij voorkeur een waar veiligheid zou kunnen 

Een natuurlijke  
superduin  

voor de  
Zuid-Hollandse kust

128 ha zandsuppletie
20 jaar bouwen met de natuur
35  ha natuurstrand lagune ontwikkeling verwacht 

2011 Mega zandsuppletie gestort
2016 Monitor en evaluatie

www.zandmotor.nl

http://www.zandmotor.nl
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dat het in 2011 opgespoten superduin doet wat ervan 
wordt verwacht. ‘Het is nog te vroeg voor definitieve 
conclusies, maar wat we zien, is dat fauna en flora zijn 
opgeleefd. Op de nieuwe zandvlakten liggen zeehonden 
te zonnen en er zijn ook al bruinvissen gespot. Het 
bodemleven heeft zich verrijkt en op de nieuw gevormde 
duintjes groeien pioniers als postelein en zeeraket. De 
geul tussen het strand en de zandplaat is een paradijs 
voor kitesurfers. En naar het zich laat aanzien, is ook de 
veiligheid van het kustgebied vergroot, en dat is waar het 
uiteindelijk om begonnen is.’

Aan wiens brein is het idee van de Zandmotor ontsproten?
‘Het idee is niet van de ene op de andere dag ontstaan. 
Er speelde een aantal zaken tegelijk. Ik was destijds in 
dienst van de gemeente Rotterdam en werkte mee aan een 
Milieueffectrapportage (MER) voor de verlegging van de 
zeewering in Hoek van Holland en later vanuit Alterra aan 
die van de Zwakke Schakel Delflandse Kust. In een MER 
moeten verplicht een aantal scenario’s worden opgenomen. 
Voor dit deel van de kust hadden we er drie geschetst. Het 
eerste was het landinwaarts versterken van het duin. Een 
kansloos scenario, want de glastuinders waren mordicus 
tegen en zonder hen begin je niks in het Westland, zij 
vormen veruit de machtigste partij. Het ophogen van 
het duin door suppletie was evenmin bespreekbaar. Het 
gebied viel sinds kort onder het Natura 2000netwerk 
en aangezien deze methode desastreus uitpakt voor de 
flora en fauna in het duin, kon ook deze optie worden 
geschrapt. Mooi, dacht Rijkswaterstaat, dan blijft dus 
de traditionele zandsuppletie over. Maar daar dachten 
wij – een geomorfoloog, een landschapsarchitect en ik, 

worden gecombineerd met extra ruimte voor natuur en 
recreatie. De Zandmotor zag het licht, een soort superduin 
van 128 hectare, op vijf kilometer voor de kust tussen Ter 
Heijde en de Haagse badplaats Kijkduin. Door golven, 
wind en stroming verspreidt het zand van het superduin 
zich langs de kust. Op natuurlijke wijze vormt zich nieuw 
strand en duin. Met als resultaat meer natuur, meer 
recreatiemogelijkheden en grotere veiligheid. En dat alles 
zonder dat de kust elke jaar weer extra dient te worden 
versterkt. Ecoloog Vincent Kuypers van Alterra constateert 
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als ecoloog – anders over. Daarmee werd deze zwakke 
schakel onvoldoende geholpen, vonden wij en met ons 
ook de bewoners, de strandtenthouders, de glastuinders 
en verschillende natuurclubs. In het dorpshuis in Ter 
Heijde organiseerden we een inspraakbijeenkomst. Daar 
werd door de Stichting Duinbehoud het idee gelanceerd 
om in één keer een enorme berg zand te storten, goed 
voor tien jaar zandsuppletie. De glastuinbouwers hadden 
aanvankelijk grote bedenkingen, ze vreesden een nog 
grotere overlast van stuifzand in hun kassen. We zijn toen 
gaan schuiven met dat superduin, tot het op vijf kilometer 
voor de kust lag, een voor hen acceptabele afstand. Die 
bijeenkomst laat zien hoe belangrijk het is om gebruik te 
maken van lokale kennis en ervaring. Zonder die inbreng 
was het idee voor de Zandmotor er niet of pas veel later 
gekomen. Het laat ook het belang zien van de inzet van 
een multidisciplinair team, zoals ons MERteam. Alleen 
door integraal denken en handelen kom je tot uitvoerbare, 
nieuwe en grensverleggende ideeën.’

Tussen het idee en de realisatie van de Zandmotor zat 
ongeveer tien jaar. Waarom duurde het zo lang?
‘Er stond nogal wat op het spel, om te beginnen de 
veiligheid van het gebied. Om dan een experiment aan te 
gaan, is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Er 
is dus ongelooflijk veel gerekend, het ene na het andere 
model rolde uit de computers. Maar dan nog, je kunt nog 
zo’n prachtig theoretisch model ontwikkelen, het moet 
uitvoerbaar zijn. Toen kwamen de baggeraars in beeld. 
Wij hadden het geluk dat zij net klaar waren met de 
aanleg van een palmeneiland in de Verenigde Emiraten. 
Zij hadden tijd, voldoende materieel en ervaring met een 

dergelijk project. Dan, en ook dat is nooit anders, is het 
zaak bestuurders en politici te overtuigen dat dit superduin 
de beste oplossing is. Er zijn talloze excursies georganiseerd 
naar de Waddeneilanden, waar de Zandmotor van nature 
voorkomt, zoals aan de zuidkant van Texel. Dat werkte 
als een trein. De toenmalige staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat, mevrouw Schultz van Haegen, werd een 
van onze ambassadeurs. Zij geloofde in ons verhaal. Die 
ambassadeurs zijn van groot belang voor de voortgang van 
een dergelijk proces, heb ik geleerd. De lokale politiek ging 
om nadat de glastuinbouwers hun fiat hadden gegeven; 
de provincie en het Waterschap volgden als laatsten. 
Inmiddels staan er nieuwe zandmotoren in de planning bij 
Rijkswaterstaat, ondanks dat de tien jaren die we hebben 
uitgetrokken om de effecten van deze zandmotor goed 
in kaart te brengen nog lang niet voorbij zijn. Zo gaat dat 
in de politiek en het bestuur. Eerst is er weerstand tegen 
vernieuwing, maar als die een succes lijkt te worden, wordt 
ze bliksemsnel gekopieerd, zelfs nog voordat met absolute 
zekerheid kan worden vastgesteld of die ook echt een 
succes is.’

Vincent Kuypers
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‘Next Practice, Next Generation’ heette het 
in 2013 door Vincent Tiel Groenestege en 
DLG opgezette project waarin jongeren 
met een uiteenlopende achtergrond de 
kans kregen zich te verdiepen in duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

De meesten waren al afgestudeerd, maar hadden nog 
geen baan gevonden die aansloot bij hun studierichting 
en/of interesse. Door samen te werken met ervaren 
gebiedsontwikkelaars en duurzaamheidsexperts deden zij 
kennis en ervaring op, DLG op haar beurt profiteerde van 
hun jeugdig elan en van de haast natuurlijke wijze waarop 
zij duurzaamheid blijken te hebben geïncorporeerd in 
werk en privé. Duurzaamheid is voor hen geen opdracht, 
maar noodzaak. Of zoals een van hen tijdens een 
rondetafelgesprek zou opmerken: ’Alleen door duurzaam 
gebruik van de ruimte kan worden voorkomen dat de 
volgende generaties met onoplosbare problemen worden 
opgezadeld. C2C kan daaraan een bijdrage leveren.’ 
Tien jongeren werkten in het kader van Next Practice, 
Next Generation (NPNG) aan drie concrete projecten: 
een duurzame waterberging op Schiphol Trade Park, een 
onderzoek naar duurzame voedselproductie in Rotterdam 
en een onderzoek naar daktuinen, dat resulteerde in een 
pilotproject in Rio de Janeiro.

Drie maal duurzaam

Jongerenproject 
Next Practice, 

Next Generation



119

Schiphol Trade Park heeft de ambitie uit te groeien tot het 
meest duurzame bedrijvenpark van Europa. Daar konden 
ze de verfrissende hulp van vijf NPNGjongeren goed bij 
gebruiken. Die kregen de opdracht om een duurzaam 
waterbergingssysteem te bedenken. Geen gemakkelijke 
opgave: de omgeving van Schiphol is bezaaid met geboden 
en verboden. Zo is het bijvoorbeeld een 
open wateroppervlakte van meer dan 1 
hectare niet toegestaan. Het zou als een 
magneet voor ganzen werken en daar 
heeft Schiphol al genoeg mee te stellen. 
Het ene na het andere wilde idee rolde uit 
hun koker. De verantwoordelijk man voor 
de waterberging op Schiphol keek het een 
tijdje geamuseerd en goedwillend aan, maar 
riep hen op een dag tot de orde. ‘Wij willen 
een concrete, betaalbare businesscase,’ riep 
hij de jeugd op. Zijn oproep vond gehoor. 
Er werd een waterbak bedacht met een 
oplopende bodem. Een even simpele als 
goed doordachte oplossing, waarbij de 
waterbak niet alleen dient voor de opvang 
van een teveel aan water, maar ook fungeert 
als een minilaboratorium, waarin kan 
worden geëxperimenteerd met de teelt 
van verschillende ‘water’gewassen – van 
olifantsgras tot bamboe en van szarvasi (een 
Hongaarse tarwegrassoort) tot riet. Maar 
de waterberging voegt nog twee andere 

waardes toe aan het terrein: de opwekking van stroom uit 
de wortels van de planten; en de kweek van vissen in een 
slootje rond de waterberging ofwel aquaponics. Schiphol 
Trade Park was tevreden: de duurzame waterberging sloot 
naadloos aan bij de duurzame, innovatieve ambities rond 
het bedrijventerrein. 

Waterberging Schiphol Trade Park 
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Een literatuurstudie, een groot aantal interviews, een 
workshop en een kloek eindrapport. De NPNGjongeren 
die onderzoek deden naar de groeimogelijkheden van 
duurzame voedselproductie in en rond Rotterdam hebben 
geen half werk afgeleverd. Dat voor Rotterdam als 
onderzoeksveld was gekozen, had te maken met de snel 
groeiende populariteit van duurzame producten in de 
stad. Er bestaan inmiddels al ruim honderd initiatieven op 
dit terrein. Bovendien biedt de herbestemming van oude 
havengebieden volop kansen aan nieuwe initiatieven.

Voedselketens Rotterdam

Het doel van de jongeren was een onderzoek naar de 
succes en faalfactoren van duurzame voedselproducenten, 
waarmee niet alleen zij zelf, maar ook potentiële nieuwe 
producenten hun voordeel kunnen doen. Dat is goed voor 
de gezondheid van de bewoners, het versterkt de band 
tussen stad en platteland, en stadslandbouw heeft een 
positief effect op de ruimtelijke kwaliteit. 
De bevindingen uit de literatuurstudie en de interviews 
werden besproken in een workshop, die in het voorjaar van 
2014 in Rotterdam werd gehouden. Een van de conclusies 
uit het eindrapport is de noodzaak voor producenten om 
hun duurzame producten een meerwaarde te geven. Dat 
kan door er een verhaal aan te verbinden en/of door de 
boerderij open te stellen voor recreatieve en educatieve 
activiteiten. Het bieden van een belevenis is de manier 
om de stedeling enthousiast te maken voor duurzaam 
geproduceerd voedsel. Een belemmering voor dergelijke 
activiteiten is dat het Rotterdamse achterland voor de 
stedeling lastig te bereiken is. Ook daar is door de jonge 
onderzoekers iets op gevonden: de aanleg van een 
fietstunnel onder de Maas en een groenblauwe verbinding 
tussen de stad en de Hoeksche Waard. Tevens pleiten zij 
voor een betere gezamenlijke afzetlocatie in de stad. Een 
plek waar niet alleen kramen kunnen worden gehuurd, 
maar waar ook ruimte is voor de producten om hun verhaal 
uit te dragen. Met als bijkomend voordeel dat op deze plek 
niet alleen de consumenten, maar ook de producenten 
elkaar kunnen treffen. 
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Een enkele keer gebeurt het dat een afstudeeronderzoek 
leidt tot een concreet project. Het overkwam twee 
studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, 
die voor hun studie onderzoek deden naar daktuinen. 

Rio de Janeiro, Roof Garden

Uiteindelijk werd de daktuin tot een pilotproject, waarbij 
een zelfvoorzienend systeem van voedselproductie werd 
aangelegd in een van de favela’s van Rio de Janeiro. 
Het systeem, een combinatie van aqua en hydrocultuur, 
bestaat uit met water gevulde tanks waarin vissen worden 
gekweekt en een groeibed, gevuld met substraat voor 
de teelt van gewassen. Het met de ontlasting van vissen 
vervuilde water dient als voedsel voor de gewassen. De 
planten zorgen ervoor dat het water schoon en gefilterd 
terugkeert naar de vissen: een gesloten kringloop. Via dit 
gesloten systeem wordt op natuurlijk wijze gezond en 
goedkoop voedsel geproduceerd voor de arme bewoners 
van de favela, een welkome aanvulling op hun menu dat 
voornamelijk bestaat uit rijst en voedsel uit blik.
De studenten maakten een ontwerp op maat en bouwden 
vervolgens in een week het aquaponic systeem op 
het dak van een favelabewoner. Het project mocht op 
grote belangstelling rekenen van zowel de bewoners 
als de gemeente. Het ligt dan ook in de verwachting 
dat het verder wordt uitgerold over de stad. Ook 
met die mogelijkheid hadden de studenten Tuin en 
Landschapsinrichting al rekening gehouden, getuige 
hun IKEAachtige handleiding, waarin aan de hand van 
tekeningen en plaatjes stap voor stap wordt uitgelegd hoe 
het aquaponic systeem kan worden gebouwd. Ook geschikt 
voor wie niet kan lezen.
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de nieuwe garde
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Catharina Lont, studeerde International Development in 
Wageningen. Is op zoek naar een baan.

‘In de wereld buiten de universiteit leer je nuttige 
dingen over het betrekken van lokale mensen bij 
duurzaamheidsprojecten, maar in de praktijk blijkt dat 
tegen te vallen. Tenminste in de Wieringermeer, waar ik 
woon, hoor ik die klacht regelmatig van mensen. Veel 
buren proberen al jaren zelf een windmolen te exploiteren. 
Mag niet van de provincie. Alleen voor Nuon is dat recht 
weggelegd. Waarom? Nuon krijgt bakken belastinggeld 
om grote windmolenparken te exploiteren. Omwonenden 
hebben daar alleen de lasten van, niet de lusten. Zo krijg je 
mensen nooit enthousiast voor duurzaamheid.’

‘De overheid zou het duurzaamheidsprobleem moeten 
neerleggen op een zo laag mogelijk niveau, bij een 
gemeente of een buurt. Geef ze tijd en geld en heb 
vertrouwen, niemand die een gebied zo goed kent als de 
mensen die er wonen. Als het mis dreigt te gaan, kun je als 
overheid altijd nog ingrijpen.’

De nieuwe garde

‘Duurzaamheid moet je doen’

Duurzaam duurt het langst. Daar raken 
steeds meer mensen van overtuigd. Steeds 
meer jonge mensen ook, en die heeft de 
wereld hard nodig. Ze zitten vol ideeën, 
waar ze vol hartstocht over praten. En nog 
mooier: bij praten willen ze het niet laten. 
Zes maal jong, duurzaam en daadkrachtig.
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Simon de Jonge, heeft een master Sustainable 
Development op zak.

‘Tijdens mijn studie heb ik veel theoretische kennis 
opgedaan over duurzame energiesystemen. Maar ik 
denk dat we nu vooral concrete actie nodig hebben. In 
Nederland wordt genoeg geschreven en gepraat over 
duurzaamheid, maar in de praktijk gebeurt er weinig. We 
lopen behoorlijk achter op het gebied van duurzaamheid. 
Dat komt, denk ik, deels omdat grote partijen zoals Shell 
geen belang hebben bij duurzaamheid, ook al zeggen ze 
van wel. Het gaat tegen hun bestaande business in. Hun 
invloed is dermate groot, dat de politiek zich aanpast aan 
hun wensen in plaats van andersom.’ 

Lisa van Leeuwen, studeert Landscape en environment 
management bij InHolland in Delft.

‘Ik werk sinds kort bij The Solid Grounds, waar ik 
ontzettend veel leer, honderd keer meer dan tijdens mijn 
studie waarin nauwelijks aandacht was voor duurzaamheid 
of iets als biobased economy. Het goede aan The Solid 
Grounds is dat wordt gedacht in kansen en mogelijkheden, 
in plaats van in problemen en onmogelijkheden.’ 

‘De overheid werkt duurzaamheid soms tegen. In 
Nederland geproduceerde biobased gewassen worden 
geëxporteerd naar Duitsland en België, omgekeerd komt 
huisvuil uit allerlei landen weer naar Nederland. Dat heeft 
te maken met subsidiestromen, maar de wereld wordt er 
bepaald niet beter van. Maar ik ben optimistisch, voor mijn 
generatie is duurzaamheid iets vanzelfsprekends, wat we 
doen proberen we zo duurzaam mogelijk te doen, in en 
buiten het werk.’
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Frederik Oudman, opgeleid tot landschapsarchitect met 
een master Duurzame ontwikkeling in Wageningen.

’Vanuit het project Next Practice, Next Generation was 
ik betrokken bij Schiphol. We maakten plannen voor 
een duurzaam bedrijventerrein. Ontzettend leerzaam 
en dan met name de samenwerking met mensen uit 
verschillende achtergronden. Door mijn opleiding en door 
deze werkervaring heb ik geleerd hoe belangrijk het is om 
met een brede blik naar duurzaamheid te kijken. En dat de 
belangrijkste vraag niet is: ”Wat is duurzaamheid?”, maar: 
“Hoe krijg je het voor elkaar?” De basis voor duurzaamheid 
ligt voor mij bij de vraag hoe je ”gewone” mensen er warm 
voor kunt krijgen. Op de universiteit wordt geredeneerd 
vanuit redelijke, bewuste en intelligente mensen. Bij de 
Kwantum, waar ik werk, is de reactie van mensen eerder: 
“Wat moet ik met die duurzaamheid? Het is duur en zit vol 
met geboden en verboden.”’

’Werk bepaalt de indeling van je tijd, wie je bent en waar 
je bent. Binnen afzienbare tijd nemen robots het werk over. 
Niet werk, maar de omgeving waar je woont, wordt dan 
bepalend. Die wordt het centrum van waaruit mensen hun 

Nick van Apeldoorn, planoloog, volgt een master 
Stadsgeografie in Utrecht.

‘Iedereen praat over duurzaamheid, maar er zijn maar 
weinig ideeën die ik als echt duurzaam beschouw. Via 
stages en een afstudeerscriptie houd ik mij bezig bij 
ARCADIS met het ontwikkelen van financieringsmodellen 
om klimaatadaptatie in kustgebieden tot stand te 
laten komen. Naar mijn idee is het de uitdaging om te 
onderzoeken hoe duurzaamheidsmaatregelen winstgevend 
gemaakt kunnen worden zodat het voor de commerciële 
sector interessant wordt om te investeren in duurzaamheid.  
Als dat lukt, kan een significante schaalsprong worden 
gemaakt.’

‘Klimaatsverandering zal  ingrijpende consequenties hebben 
voor de economie, onze leefomgeving en samenleving. 
Alleen door duurzaam gebruik van de ruimte worden de 
volgende generaties niet met onoplosbare problemen 
opgezadeld. C2C kan daaraan een bijdrage leveren. Maar 
het heeft private investeringen nodig, hier aan bijdragen zie 
ik als mijn persoonlijke opdracht.’
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leven vormgeven. In plaats van over wijken spreken we dan 
over sferen. Met onze modulaire huizen wonen we in een 
bossfeer, dan weer in een watersfeer en als we dat beu zijn, 
verhuizen we naar een urban sfeer.’ Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling betekent dus ook: plaats bieden aan de 
ruimtelijke patronen van de toekomst en gelegenheid 
geven aan de burger om in die ruimte hun eigen leven 
vorm te geven.’

mee in projecten, vind samen uit waarom bepaalde soorten 
gedrag duurzaam zijn en maak daar samen de norm van.’

‘Ik heb vertrouwen in mijn omgeving, ik zie dat veel mensen 
met duurzaamheid bezig zijn. Toch moeten duurzame 
initiatieven zich vaker verantwoorden, bijvoorbeeld omdat 
mensen verwachten dat ze veel zullen kosten. Dat vertraagt 
de weg naar een klimaatneutraal en grondstoffeneffectief 
Nederland. Naar mijn idee moet duurzaamheid een 
vanzelfsprekendheid zijn. Waarom vragen we ons nog af 
of een project duurzaam moet worden? Duurzaamheid 
moet zo logisch worden in elk project dat deze vraag 
niet meer op tafel hoeft te komen. Van belang is dat alle 
medewerkers een innerlijke motivatie hebben om een 
duurzaam project te realiseren. Dan kunnen we discussies 
hebben die zich écht richten op de toekomst, bijvoorbeeld 
hoe besteden we een duurzaam pand het beste aan? Of, 
hoe kunnen we samenwerken met de omgeving om onze 
duurzame ambities te verwezenlijken?’

Peter Oosterloo, afgestudeerd stadsgeograaf en junior 
projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf.

‘Wat ik interessant vind is het sociale aspect van 
duurzaamheid. Op het moment werk ik bij het 
Rijksvastgoedbedrijf. We zijn bezig met het verduurzamen 
van kantoren. Super interessant, en de uitdaging is daarbij 
hoe ervoor te zorgen dat klimaatneutrale gebouwen ook de 
panden zijn waar je het liefste in werkt. Daar zijn inmiddels 
goede voorbeelden van. Het was voor mij leerzaam om te 
horen dat mensen hun werkomgeving waarderen omdat 
deze hen helpt bij het werk. Duurzamere gebouwen zijn 
erg belangrijk maar je verliest draagvlak als herontwikkeling 
ten koste gaat van het comfort, bijvoorbeeld omdat je geen 
ramen meer open kan zetten. Neem daarom gebruikers 
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stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke stromen zijn er in een gebied en welke actoren horen 
hierbij? 

Welke stromen zijn natuurlijk, opvallend of overheersend in 
relatie tot de opgave van het gebied?

Hoe beïnvloeden stromen elkaar onderling – in verschillende 
scenario’s. Waar kunnen zinvolle koppelingen van stromen 
gemaakt worden? 

Hoe kunnen stromen die nu als afval worden gezien, een 
nieuwe functie krijgen? 

Welke eerste stap kan worden gezet om stromen te koppelen?

1 - Ontwerp schone kringlopen in tijd en ruimte
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke stromen zijn er in een gebied en welke actoren horen 
hierbij? 

Welke stromen zijn natuurlijk, opvallend of overheersend in 
relatie tot de opgave van het gebied?

Hoe beïnvloeden stromen elkaar onderling – in verschillende 
scenario’s. Waar kunnen zinvolle koppelingen van stromen 
gemaakt worden? 

Hoe kunnen stromen die nu als afval worden gezien, een 
nieuwe functie krijgen? 

Welke eerste stap kan worden gezet om stromen te koppelen?

1 - Ontwerp schone kringlopen in tijd en ruimte

Gebiedsanalyses locatie Valkenburg

Kansen voor natuurlijk watersysteem blijken 
bij locatie Valkenburg groot en worden 
meegenomen in de planvorming 

  Het koppelen van elektrisch vervoer 
en de opslag van duurzame energie

     Circulaire ambitie wordt onder 
meer naar vertaald naar hergebruik van afvalhout van 
de naburige afvalverwerker bij Alliander

Verzamelen oud textiel waaronder jassen van 
medewerkers Alliander voor isolatie
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke actoren spelen een rol in (of voor) het gebied? Welke 
opgaven?

Welke waarden spelen er in of voor het gebied, verdeeld over 
de 3 P's? 

Welke waarden, in en buiten het gebied, zijn te koppelen? 
Welke opgaven zijn te koppelen aan waardecreatie? Hoe is 
samenspraak te organiseren?

Hoe is de gezamenlijk te realiseren meerwaarde te  
beschrijven? 

Welke eerste acties kunnen worden ondernomen om 
meerwaarde te realiseren en samenwerking te organiseren? 

2 - Creëer meerwaarde in PPP & Pleasure
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke actoren spelen een rol in (of voor) het gebied? Welke 
opgaven?

Welke waarden spelen er in of voor het gebied, verdeeld over 
de 3 P's? 

Welke waarden, in en buiten het gebied, zijn te koppelen? 
Welke opgaven zijn te koppelen aan waardecreatie? Hoe is 
samenspraak te organiseren?

Hoe is de gezamenlijk te realiseren meerwaarde te  
beschrijven? 

Welke eerste acties kunnen worden ondernomen om 
meerwaarde te realiseren en samenwerking te organiseren? 

2 - Creëer meerwaarde in PPP & Pleasure

Sessies over belangen en doelen betrokkenen 
die hebben plaatsgevonden bij vele projecten

Verdieping via bijvoorbeeld instrumenten als 
stakeholder analyses  de MKBA effecten arena 
bij verschillende gebieden

Wolhandkrabben Wieringermeer worden business

Studie naar ganswerende gewassen Schiphol was stap in 
de samenwerking

           Expliciete zoektocht naar meerwaarde op 
Stegerveld  tijdens een workshop met overheden  
 corporaties  en een zorgpartij leidde tot de doorbraak 
voor het zorglandgoed
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Wat is het resultaat van wat we nu doen? Wat zijn de intenties 
achter de doelen? 

Waar zijn anderen in en om het gebied mee bezig, en waar 
willen ze heen?

Welke openingen zijn er in de ingeslagen koers voor anderen, 
zijn er alternatieve strategieën op het gebied van uitvoering of 
visie? 

Delen we een toekomstvisie? Welke praktijken zijn er niet 
opgenomen in de visie? 

Welke experimentele stap kunnen we  morgen zetten? 

3 - Ontwikkel strategisch en operationeel
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Wat is het resultaat van wat we nu doen? Wat zijn de intenties 
achter de doelen? 

Waar zijn anderen in en om het gebied mee bezig, en waar 
willen ze heen?

Welke openingen zijn er in de ingeslagen koers voor anderen, 
zijn er alternatieve strategieën op het gebied van uitvoering of 
visie? 

Delen we een toekomstvisie? Welke praktijken zijn er niet 
opgenomen in de visie? 

Welke experimentele stap kunnen we  morgen zetten? 

3 - Ontwikkel strategisch en operationeel

    Omwille van de veiligheid van het gebied 
achter de duinen werkt Rijkswaterstaat aan strand  en 
duinsuppletie  De winst hiervan is echter van korte duur  
duinsuppletie heeft ook nog een slecht effect op flora en fauna

Gesprek dat plaatsvond met de 
glastuinders over de zandmotor

In een multidisciplinair team wordt bij de 
zandmotor gekeken naar de verschillende scenario s 
voor kustverdediging

    Een kustverdediging die geen 
schade brengt aan glastuinbouw  gebruikswaarde 
heeft voor recreanten en de natuur laat bloeien

Doorrekenen van een alternatief en ruimte 
maken voor innovatie via het creeren van een 
pilotstatus geven
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welk sociaal en fysiek kapitaal is aanwezig in het gebied 
(mensen, verenigingen, bedrijven, erfgoed, beplanting, 
bodem)?

Welke mensen willen zich inzetten? Wat zijn de key actoren en 
netwerken? Analyseer de fysieke structuren.  

Wat zijn de mogelijkheden van het bestaand kapitaal en de 
krachten erachter in het gebied? 

Welke bijdragen kan het bestaand kapitaal leveren om de 
ambitie te realiseren? Welke ambitie is er bij de key actoren 
zelf?

Welke eerste (kleine) samenwerkingsverbanden zijn er te 
sluiten?

4 - Waardeer bestaand kapitaal, landschap en mensen
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welk sociaal en fysiek kapitaal is aanwezig in het gebied 
(mensen, verenigingen, bedrijven, erfgoed, beplanting, 
bodem)?

Welke mensen willen zich inzetten? Wat zijn de key actoren en 
netwerken? Analyseer de fysieke structuren.  

Wat zijn de mogelijkheden van het bestaand kapitaal en de 
krachten erachter in het gebied? 

Welke bijdragen kan het bestaand kapitaal leveren om de 
ambitie te realiseren? Welke ambitie is er bij de key actoren 
zelf?

Welke eerste (kleine) samenwerkingsverbanden zijn er te 
sluiten?

4 - Waardeer bestaand kapitaal, landschap en mensen

  Cultuurhistorische verkenning zoals 
bijvoorbeeld is gemaakt voor het Hembrugterein  
landschapsanalyses  

De klassieke stakeholder analyse is bij vele projecten 
uitgevoerd  vaak interactiever  en gekoppeld aan 
de fysieke opgave 

      Opknappen monumenten op 
het Hembrug terrein door jongeren uit de omgeving legt 
koppeling tussen monumentale waarden en onderwijs en 
kansen op de arbeidsmarkt

De ambitie van de bewoners van Heeten is de 
motor achter de ontwikkeling van fietspaden

 Oprichting Groene Allianties met bedrijven en 
organisaties in de omgeving bij Alliander Duiven
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke specifieke kenmerken zijn aan te wijzen? Wat zijn de 
wortels, wat is de gebiedsaard? 

Wat worden de urgenties in het gebied de komende jaren als 
de autonome ontwikkeling doorgaat? 

Hoe kan de verhaallijn worden gebruikt om de ontwikkeling 
extra kracht te geven,  voortbouwend op de autonome 
ontwikkeling? 

Wat is het verhaal, de kernwaarde van het gebied, gekoppeld 
aan de toekomst, in een paar woorden? 

Met welke acties kan de aard van het gebied verder worden 
versterkt? Welke actie zorgt voor een nieuwe laag?

5 - Sluit aan bij het verhaal van het gebied
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Welke specifieke kenmerken zijn aan te wijzen? Wat zijn de 
wortels, wat is de gebiedsaard? 

Wat worden de urgenties in het gebied de komende jaren als 
de autonome ontwikkeling doorgaat? 

Hoe kan de verhaallijn worden gebruikt om de ontwikkeling 
extra kracht te geven,  voortbouwend op de autonome 
ontwikkeling? 

Wat is het verhaal, de kernwaarde van het gebied, gekoppeld 
aan de toekomst, in een paar woorden? 

Met welke acties kan de aard van het gebied verder worden 
versterkt? Welke actie zorgt voor een nieuwe laag?

5 - Sluit aan bij het verhaal van het gebied

Interviews onder bewoners  omwonenden  
en oud gebruikers

Rijnhaven  werkloosheid bij jongeren zal naar 
verwachting nog groter worden 

  Pioniersgeest Flevoland  die op een 
nieuwe manier doorzet  in Oosterwold

Landgoed voor initiatieven  voor Oosterwold 
Mensen maken de stad  in Almere

Rijnhaven  werkloze jongeren direct een kans 
geven mee te werken



139

Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Wat is de schoonheid van dit gebied of de ontwikkeling voor 
jou? 

Hoe beleven de verschillende actoren de schoonheid van dit 
gebied? 

Hoe kan schoonheid bijdragen aan het bereiken van 
doelstellingen van partijen?  

Wat is de gezamenlijke droom voor dit gebied? 

Welke stappen kunnen we zetten zodat professionals 
emotionele binding krijgen met het gebied? 

6 - Maak werk van schoonheid
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Aan de slag met de 6 noties  

in 5 stappen

inventariseren

analyseren

synergie verkennen

ambitie formuleren

acties bepalen

Wat is de schoonheid van dit gebied of de ontwikkeling voor 
jou? 

Hoe beleven de verschillende actoren de schoonheid van dit 
gebied? 

Hoe kan schoonheid bijdragen aan het bereiken van 
doelstellingen van partijen?  

Wat is de gezamenlijke droom voor dit gebied? 

Welke stappen kunnen we zetten zodat professionals 
emotionele binding krijgen met het gebied? 

6 - Maak werk van schoonheid

Voormalig wethouder Barbara Visser verklaarde 
de liefde aan het Hembrugterrein

De  studenten werken  bij Wadland mee 
aan tijdelijk landschap en krijgen een doorleefd 
begrip van kweldervorming

      Goede voorbeelden van in het 
dak geintegreerde zonnepanelen vergroten enthousiasme 
over de ambitie energieneutraal locatie Valkenburg

Alliander heeft vroeg in het proces een bijeenkomst 
georganiseerd waarin expliciet ruimte was  voor het 
formuleren van een droom 

Grote tafel  gemaakt van een prachtige oude deur zorgt 
voor andere sfeer bij vergaderingen op het Hembrugterrein
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De 11 projecten langs de meetlat van de 6 noties

1 
ontwerp schone 
kringlopen in tijd 

en ruimte

2 
creëer meerwaarde 
in people, planet, 
profit & pleasure

3 
ontwikkel 

strategisch en 
operationeel

4 
waardeer bestaand 
kapitaal, landschap 

en mensen

5 
sluit aan bij het 
verhaal van het 

gebied

6 
maak werk van 

schoonheid

Duiven

Heeten

Hembrug

Oosterwold

Rijnhaven

Schiphol

Stegerveld

Valkenburg

Wadland

Wieringermeer

Zandmotor

 bezwaar maken tegen deze score kan bij 
 de opstellers van deze publicatie
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Hoe verschillend de veertien in dit boek beschreven 
projecten ook zijn, ze hebben met elkaar gemeen dat ze 
zich weten te onderscheiden. Ze durfden andere vragen 
aan de orde te stellen en maken daarom het verschil. Hun 
blikveld is ruimer, ze zijn slimmer en innovatiever. Vaak 
dankzij het aanwezige sociale en/of fysieke kapitaal in het 
gebied. Of het nu gaat om het olifantsgras op Schiphol of 
om de Zandmotor, om de ontwikkelingen in de Rijnhaven 
of om de Wieringermeer: ze zijn ondenkbaar zonder de 
inzet en de betrokkenheid van omwonenden. Van de zes 
noties die we voor duurzame gebiedsontwikkeling hebben 
geformuleerd, wordt de notie: ‘Waardeer het bestaand 
kapitaal van landschap en mensen’ dan ook het meest 
genoemd. Het is ‘de’ manier om meerwaarde te creëren.
Om het verschil te maken zijn doorzettingsvermogen en 
overtuigingskracht nodig om de weerstand, die deels 
voortkomt uit angst voor het onbekende, te overwinnen. 
De weg tussen duurzame ambities en een duurzaam 
gebied is lang, complex en nooit dezelfde. Hij vraagt om 
organisatie en improvisatietalent, om inzet en om een 
open en onbevangen blik. Duurzaam ontwikkelen is meer 
dan een proces, het is een manier van denken, van ánders 
denken, of liever nog van ‘omdenken’. De zes noties helpen 
dat denkproces, ze zetten ons op het juiste spoor.
Zonder bezielde en alerte projectleiders of projectteams 
die bereid zijn hun duurzame overtuiging tot het uiterste 
te verdedigen lukt het echter niet. Ook dat hebben de 
veertien beschreven projecten met elkaar gemeen. Net 
zoals zij stuk voor stuk het belang onderstrepen van een 

multidisciplinaire aanpak. De samenwerking tussen mensen 
met een uiteenlopende achtergrond, of het nu gaat om 
kunstenaars, boeren, ecologen, architecten, ambtenaren, 
studenten of wetenschappers, het leidt vaak tot een 
nieuwe, verfrissende aanpak. Op de grenzen van de 
verschillende disciplines bloeien de mooiste bloemen.
In de inleiding van deze publicatie vroegen we ons af 
hoe aan het begrip duurzaamheid invulling kan worden 
gegeven bij een complex proces als gebiedsontwikkeling. 
Specifieker: wat de betekenis is van de C2Cfilosofie voor 
een vakgebied waar zo veel belangen spelen en waar zo 
veel partijen bij betrokken zijn.
Hoewel geen van de geïnterviewden zich expliciet beriep op 
de C2Cfilosofie, bleken ze er wel degelijk door beïnvloed 
te zijn. Duurzaamheid in ruime zin werd niet gezien als een 
mooie bijkomstigheid, maar was uitgangspunt en leidraad 
tegelijk. Stuk voor stuk schreven deze pioniers een nieuw 
en duurzaam hoofdstuk voor een gebied, een gebied met 
meerwaarde. En, dat is misschien de meest opvallende 
overeenkomst, dat gebeurde met een prikkelend 
enthousiasme en elan. Duurzame gebiedsontwikkeling, zo 
blijkt, is vooral ook leuk en inspirerend.

Epiloog
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Verder lezen

Publicaties 

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
2002, William McDonough en Michael Braungart

De Upcycle Voorbij duurzaamheid  ontwerpen voor 
overvloed, 2013, Michael Braungart William McDonough

Almere Principles voor Een Ecologisch, Sociaal En 
Economisch Duurzame Toekomst Van Almere 2030, 
Fred Feddes

AgentschapNL en RVOB, Toekomstwaarde Nu! 
Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling, 2011

Duurzame landschapsarchitectuur, essays en 
praktijkvoorbeelden. biodiversiteit water klimaat energie 
kringlopen tijd, 2015, Nederlandse Vereniging voor Tuin en 
Landschapsarchitectuur (NVTL)

Platform duurzame gebiedsontwikkeling, Crisis creeert 
ruimte – een transitieprogramma voor duurzame 
gebiedsontwikkeling, 2014 link: 
www.platformdgo.nl/files/DGO_eindpublicatie_WEB.pdf

Websites

Resultaten van Europese kennisuitwisseling over C2C
businesssites. Voorbeelden en tools, 2014 
www.c2cbizz.com

Cradle to Cradle bedrijvenpark in Hoofddorp, Park2020 
www.park2020.com 

NIOO in Wageningen, Een gebouw dat leeft 
https://nioo.knaw.nl/nl/gebouw 

Stadskantoor Venlo op basis van C2Cprincipes 
www.venlovernieuwt.nl/stadskantoor/venlobouwteen
nieuwstadskantoor 

BREEAMNL Gebiedsontwikkeling 2012, Keurmerk voor 
Duurzame Gebiedsontwikkeling  
Beoordelingsrichtlijn Gebieden 
www.breeam.nl/node/13

http://nl.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
http://www.scriptum.nl/auteurs/b/michael_braungart
http://www.scriptum.nl/auteurs/m/william_mcdonough
http://www.platformdgo.nl/files/DGO_eindpublicatie_WEB.pdf
http://www.c2cbizz.com
http://www.breeam.nl/node/13
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Het jongerenproject Next Practice, Next Generation vormde van 
najaar 2013 tot eind 2014 een leeromgeving voor een wisselende 
groep van ruim twintig (bijna) afgestudeerde jongeren die nog geen 
baan hadden gevonden. Een deel van hen heeft meegedaan aan 
leerbijeenkomsten, een andere groep is betrokken geweest bij drie 
sessies die geleid hebben tot de uitgave van deze publicatie en een 
derde groep heeft gewerkt als duo of in een klein team in een van de 
duurzame gebiedsprojecten die in deze publicatie worden genoemd. 
Van de twintig jongeren die hebben meegedaan hebben medio 2015 
zes een baan gevonden. 

Het jongerenproject Next Practice, Next Generation is mogelijk 
gemaakt via het innovatieprogramma van de Dienst Landelijk Gebied.

Deelnemers aan het jongerenproject Next Practice, Next Generation 
Anneke Blom, Bart Broekhuis, Bastiaan Bretveld, Carst Hermans, 
Casper van Belois, Catherina Lont, Daniël Ouddeken, Elisabeth Floris, 
Ellen Klein Gunnewiek, Fabienne Goosens, Frederik Oudman, 
Hester Annema, Ilse Vermeij, Koen van Oostende, Lisa van Leeuwen, 
Marc Drissen, Martin van Splunter, Nick van Apeldoorn, 
Peter Oosterloo, Sifra Timmermans, Simon de Jonge, 
Stijn Uitdewilligen, Tom Bosman, Wijnand van der Ent. 
 
Begeleiding en ondersteuning jongeren 
Fanny Claassen en Jeannette van Vugt

Toelichting bij jongerenproject Next Practice, 

Next Generation
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Deze publicatie is een coproductie van professionals in gebiedsontwikkeling. De productie is gefinancierd door 
de Dienst Landelijk Gebied en na opheffing van deze dienst in maart 2015 is de uitgave van deze publicatie 
mogelijk gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf.

inhoud  Vincent Tiel Groenestege (Rijksdienst voor Ondenemend Nederland) 
Martine de Vaan (Rijksvastgoedbedrijf) 
Bruno Doedens (Stichting Landschapstheater en Meer) 
Vincent Kuypers (The Solid Grounds)

interviews en teksten Gert Hage
ontwerp Theo Heldens
eindredactie Jacques Poell

met medewerking van   Teddy Buningh (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Han Vermeer, 
Jan ten Haaf, Bertram de Rooij (Alterra) Martin Woestenburg (Tekst & Uitleg) 
en jongeren uit het Next Practice, Next Generation Project: Peter Oosterloo, 
Nick van Apeldoorn, Lisa van Leeuwen, Simon de Jonge, Catherina Lont, 
Ilse Vermeij, Tom Bosman, Frederik Oudman, Marc Drissen, Bart Broekhuis, 
Carst Hermans, Ellen Klein Gunnewiek 

met dank aan  Pieter Boone, Carla Roghair, Arjen Meeuwsen, Tjibbe Winkler, Sybrand Tjallingi 
(mede opstellers van de eerste publicatie in 2009)

Alles uit deze uitgave mag worden gebruikt en gekopieerd. Vermeldt u dan wel de bron. Hoe meer de ideeën 
over Cradle to Cradle worden gebruikt en hoe meer de discussie over een duurzame gebiedsontwikkeling 
gevoed wordt, hoe beter. 

Juni 2015

Colofon
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